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آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
چهار  که  داریم  خود  با  را  درد دیده ای  پدر 
روز پیش در حمله انتحاری روز عاشورا پسر 
جوانش را از دست داده است. او سرگذشت 
بیان می دارد: »فامیل  تلخ زندگی  اش را چنین 
متدین  و  روشن فکر  فامیل های  از  یکی  ما 
زمان  در  بودیم.  کابل  در  دراز  سالیان  و  بود 
کمونیست ها، جنگ های میان گروهی و طالبان 
زندگی  از  بودیم.  همین جا  مشکالت  تمام  با 
دین  عالم  پدرم یک  زیرا  بودیم  راضی  خود 
بود که چند سال قبل  دار فانی را وداع گفت، 
او در بین مردم از جایگاه ویژه برخوردار بود، 
چون او امام مسجد بود و مقتدیین زیاد داشت. 
را  زیادی  دینی  آموزه های  وی  از  نیز  پسرم 
خداشناس  و  متدین  پسر  یک  و  بود  آموخته 
با مردم به خصوص همقطارانش رویه و  بود. 
رفتار خوب داشت. اما افسوس که  خداوند ما 
را الیق نداد تا او را در کنار خود داشته باشیم. 

او مکتب را تمام کرد و سپس به دانشکده طب 
کامیاب شد. امسال سال اول تحصیلش بود. او 
می خواست به تحصیالتش ادامه دهد و مصدر 
خدمت برای هموطنانش شود. اما دشمنان دین 
در  محرم  دهم  روز  افغانستان،  مردم  و  اسالم 

نزدیکی نظرگاه ابوالفضل عباس واقع مرادخانی 
کابل با یک حمله تروریستی ناجوانمردانه مردم 
بی گناه و عزادار شهر کابل را آماج قرار دادند 
و تعداد زیادی از فامیل ها را به ماتم عزیزان شان 
نشاندند، که در بین آنها من نیز پسر جوانم را از 

امسال سال اول تحصیلش بود. او می خواست به تحصیالتش ادامه 
دهد و مصدر خدمت برای هموطنانش شود. اما دشمنان دین اسالم 

و مردم افغانستان، روز دهم محرم در نزدیکی نظرگاه ابوالفضل 
عباس واقع مرادخانی کابل با یک حمله تروریستی ناجوانمردانه مردم 

بی گناه و عزادار شهر کابل را آماج قرار دادند و تعداد زیادی از 
فامیل ها را به ماتم عزیزان شان نشاندند، که در بین آنها من نیز پسر 

جوانم را از دست دادم و در سوگ او نشستم. این حادثه را هرگز 
نمی توانم که از یاد ببرم و به عامالن و دست اندرکاران این توطیه 

ناجوانمردانه نفرین می فرستم و از دولت هم می خواهم که با جدیت 
تمام این موضوع را پیگیری کند

این حادثه  نشستم.  او  دست دادم و در سوگ 
را هرگز نمی توانم که از یاد ببرم و به عامالن 
ناجوانمردانه  توطیه  این  دست اندرکاران  و 
نفرین می فرستم و از دولت هم می خواهم که 
و  پیگیری کند  را  این موضوع  تمام  با جدیت 
بشریت دست  علیه  این جنایت  در  کسانی که 
داشته اند به میز محاکمه بکشد تا درس عبرت 
برای سایر جنایت کاران باشد و همچنان تسلی 
شهدای  روح  آرامش  و  بازماندگان  خاطر 

گلگون کفن این حادثه المناک شود.«  
شهدای  و  گمنام  شهدای  تمامی  به روان  درود 
و  قندهار  کابل،  در  محرم  دهم  گلگون کفن 
مزارشریف، زیرا امروز مصادف با روز جهانی 
بشر  حقوق  جهانی  روز  و  جنگ  قربانیان  ملی 

است، یادشان گرامی و روح شان شاد باد!
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش 
ما به نظریات، انتقادات و پیشنهادات سالم شما 
به دیده ی قدر می نگریم با شریک ساختن چنین 
گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.

Info_afg@solidarity for justice.org.af

پسرم در حمله انتحاری عاشورا کشته شد

ري
حرا
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س از وراي دود و آتش

»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

محمد عارف بیات1112
ه و تنظیم:

تهی

صبغت اهلل مجددی:

سبب تمام ناامنی ها پاکستان است
کمیسیون  رییس  مجددی،  صبغت اهلل  کابل:  8صبح، 
مراسم  در  سنا  مجلس  پیشین  رییس  و  صلح  تحکیم 
کابل،  در  عاشورا  انتحاری  حمله  قربانیان  فاتحه خوانی 
سازمان استخباراتی پاکستان را عامل اصلی تمام حمالت 
دهشت افگنانه دانست. مجددی گفت که پاکستان سبب 
اصلی نا امنی ها در کشور است. همچنین رییس جمهور 
روز  انتحاری  حمله  زخمیان  با  دیدار  از  پس  افغانستان 
با  پاکستان،  با  این مورد  سه شنبه در کابل، گفت که در 

جدیت؛ صحبت خواهد کرد.
و  لندن  به  سفرش  گذاشتن  ناتمام  از  پس  کرزی  آقای 
ایمرجنسی  به شفاخانه  به کابل، روز چهارشنبه  برگشت 
روز  انتحاری  حمله  در  که  افرادی  با  و  رفت  کابل  در 

عاشورا در کابل زخمی شده اند، دیدار کرد.
شفاخانه  در  کرزی  جمهور  رییس  رسانه ها،  گزارش  به 
دست  به  اشاره  با  خبرنگاران،  با  صحبت  در  ایمرجنسی 
داشتن گروه تندرو پاکستانی موسوم به لشکر جنگوی در 
این رویداد، این کار را دشمنی با مردم افغانستان توصیف 
به خاطر  را  رویداد  این  »مسوولیت  گفت:  چنین  و  کرد 
دشمنی با اسالم و انسان، لشکر جنگوی که در پاکستان 
فعالیت دارد، به عهده گرفته است. این مساله را ما بررسی 
می کنیم و با دقت بررسی می کنیم و با حکومت پاکستان 

در این مورد صحبت خواهیم کرد.«
در نتیجه ی حمله انتحاری روز سه شنبه به مراسم عاشورا 
در نزدیک زیارت حضرت ابوالفضل در کابل، به گفته 
به  نزدیک  و  شدند  کشته  غیرنظامی   59 افغان  مقام های 

200 فرد ملکی دیگر زخم برداشتند.
به همین ترتیب، ایتالف ملی تغییر و امید، جناح عمده ی 
اپوزیسیون حکومت افغانستان، هم حمله ی انتحاری روز 

سه شنبه در کابل را محکوم کرده است.
حمله  این  امید،  و  تغییر  ملی  ایتالف  خبرنامه ی  یک  در 
افغان ها  میان  تفرقه افگنی  هدف  به  تالش ها  از  بخشی 

توصیف شده است. 
در کنار آن جبهه ملی به ریاست احمد ضیا مسعود، نیز 
با محکوم کردن حمله بر جان سوگواران عاشورا، نسبت 
به تعهد رییس جمهور کرزی مبنی بر پیگیری حادثه روز 

عاشورا با پاکستان ابراز تردید کرده است.
برای  اراده ی جدی  به گفته آقای مسعود، رییس جمهور 
باید  تحقیقات  و  ندارد  محرم  دهم  روز  رویداد  پیگیری 

توسط شورای امنیت انجام شود. 
خواست مجلس نمایندگان 

در  خونین  انتحاری  حمله  مورد  در  واکنش ها  ادامه  در 
را  حادثه  این  تند  لحنی  با  افغانستان  ملی  شورای  کابل، 
آن  عاملین  مجازات  و  ردیابی  خواهان  و  کرده  محکوم 

شده  است.
احمد بهزاد معاون دوم مجلس نمایندگان در یک نشست 
به  این حمله  در کابل گفت که  به روز چهارشنبه  خبری 
شده  انجام  افغانستان  در  مذهبی  اختالفات  ایجاد  هدف 

است.
داد  نخواهند  اجازه  هرگز  افغان ها  که  کرد  تاکید  او  اما 
میان  »در  کنند:  ایجاد  درز  و  تفرقه  کسی  آنها  میان  که 
شهدا و مجروحین حادثه دیروز در شهر کابل، هم شیعه 
داد که  نشان  این  قبیله ای.  و  قوم  هر  از  و  و هم سنی  بود 
وحدت، پیوستگی و پیوند های مستحکم دینی و ملی میان 
هیچ یک  است.  مستحکم  و  استوار  بسیار  افغانستان  مردم 

استخباراتی  از شبکه های  این ملت و هیچ یک  از دشمنان 
این  به  توانست  نخواهد  بیرونی  مداخله گر  و  جنایت کار 
مظلوم،  انسان های  کشتار  با  حتا  آسانی  این  به  و  سادگی 

بی گناه و عزادار به مقاصد خود دست پیدا بکند.«
دفاعی  کمیسیون  رییس  بارکزی  شکریه  همین حال،  در 
حمله  این  عقب  در  که  گفت  نیز  نمایندگان  مجلس 
جنگوی  لشکر  یزیدانه  عمل  »این  دارد:  دست  پاکستان 
می باشد.  پاکستانی  طالبان  گروه  فعال  بخش  که  است 
عمل  این  ولسی جرگه،  ارضی  تمامیت  عمومی  کمیسیون 
و  اسالمی  موازین  تمام  خالف  را  جنگوی  لشکر  ننگین 
از  را  پاکستان  دولت  آشکار  حمایت  که  دانسته  انسانی 
نموده  تقبیح  جدا  می سازد،  نمایان  تروریستی  گروه های 
امنیت سازمان ملل متحد  خواهان مداخله مستقیم شورای 
در تعیین جایگاه دولت پاکستان در امر مبارزه با تروریزم و 

یا ترویج تروریزم می باشد.«
انتحاری و  هرچند در گذشته طالبان مسوولیت حمله های 
انفجاری در کشور را به عهده  می گرفتند، ولی این گروه با 
نشر اعالمیه ای این انفجار را تقبیح کرده و دخیل بودن شان 

را در آن رد کرده اند.

سه شنبه  روز  انتحاری  حمله  نیز  افغانستان  سنای  مجلس 
از  خبرنامه ای  در  و  کرده  محکوم  شدت  به  را  کابل  در 
شواهد  از  استفاده  با  که  است  خواسته  ارگان های کشفی 
به دست آمده، تحقیقات دقیق و تخنیکی را انجام دهند و 

عاملین این رویداد را شناسایی و به جهانیان معرفی کنند.
این  افغانستان  علمای  سرتاسری  شورای  این،  با  هم زمان 
اعالمیه  در  و  خوانده  ضدبشری  و  غیرانسانی  را  حادثه 
و  مسلمان  ملت  نمی تواند  اعمال  همچو  که  است  گفته 
یک پارچه ی افغانستان را متفرق بسازد بلکه برعکس اتحاد 
و اتفاق میان افغان ها را بیشتر مستحکم می سازد تا در یک 

صف واحد بر ضد دشمنان شان قرار گیرند.
به همین گونه شورای علمای شیعه افغانستان نیز در نشست 
فوق العاده ای حمله های تروریستی روز عاشورا را محکوم 
مردم  مذهبی  و  دینی  ارزش ها ی  مخالف  را  آن  و  کرده 

افغانستان خوانده است.
گفته  امریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  تونر  مارک 
با  حمالت  این  که  نمي شود  دیده  عالمه ای  هیچ  است، 

اختالفات مذهبی در افغانستان رابطه داشته باشد.
نیز دست  تونر افزود که لشکر جنگوی در واقعات دیگر 

داشته است.
 گروه یادشده، قبل از این از طرف امریکا به عنوان یک 
گروه تروریستی شناخته شده است که حمالت بر ضد اهل 

تشیع را انجام مي دهد.
خود،  نشست  در  متحد  ملل  امنیت  شورای  همچنین   
حمالت در کابل و مزارشریف را نفرت انگیز دانسته و آن 

 را به شدت محکوم کرده است.
رییس  و  متحد  ملل  در  روسیه  سفیر  چورکین  ویتالی 
باید  عضو  کشور   ١5 که  گفت  امنیت  شورای  دوره ای 
مطمین شوند که مبارزه علیه هراس افگنی در روشنی قانون 

جهانی صورت مي گیرد.
حکومت  از  امنیت  شورای  »اعضای  گفت:  چورکین 
افغانستان مي خواهند تا عاملین حمله را به محاکمه بکشاند.«

شورای امنیت تاکید کرد که هراس افگنی به صلح و امنیت 
بنابر  تروریستی  هر گونه عمل  و  است  تهدید  جهانی یک 
هر انگیزه ی که در هرجا صورت مي گیرد، جنایت و قابل 

توجیه نمي باشد. 
محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان 
حمله های  از  دست  اگر  که  داد  هشدار  پاکستان  به  نیز 
برابر  در  افغانستان  مردم  برندارد،  افغانستان  در  تروریستی 

این کشور بسیج خواهند شد.
برخورد جدی  به  نیز  عبداهلل،  عبداهلل  و  مسعود  احمد ضیا 
پاکستان  با  ملل  سازمان  امنیت  و شورای  افغانستان  دولت 

شدند.
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تعهدات  و  حمایت ها  از  لیستی  با  بن،  کنفرانس 
این کنفرانس،  پایان رسید. در  به  افغانستان و غرب 
بلندمدت  حمایت  که  توانست  افغانستان  حکومت 
جامعه ی جهانی از کشور را جلب کند. این مهم ترین 
دست آورد آقای کرزی از این کنفرانس بود. در عین 
حال، کشور های غربی حمایت خود از افغانستان را 
به  اساسی  تغییرات  و  اصالحات  آغاز  به  مشروط 

واسطه ی حکومت آقای کرزی کردند. 
آقای کرزی نیز در مقابل تاکید مجدد روی تعهدات 
خود مبنی بر اصالحات اساسی در کشور کرد. البته 
ابراز  گذشته،  ده سال  در  کنفرانس،  سخنرانان  برای 
تعهدات مذکور از سوی رییس جمهور به امری آشنا 
کنفرانس های  در  فساد  با  مبارزه  است.  شده  تبدیل 
مهم بین المللی و منطقه ای در مورد افغانستان از سوی 
مقابل  در  ولی  است،  شده  داده  وعده  ما  حکومت 
منافع  تابع  و  کند  بی نهایت  اصالحات  این  اجرای 

حکومت بوده است.
کارنامه ی  از  عمومی  محافل  در  کرزی  آقای 
اواخر  این  در  و  می نماید  دفاع  خود  اصالحات 
توطیه گران  گردن  به  را  خود  حکومت  مشکالت 
نزد  در  که  سیاسی ای  تیوری  می اندازد؛  غربی 
در  دارد.  زیادی  خریدار  ما  کشور  افکارعامه ی 
اشپیگل،  آلمانی  هفته نامه ی  با  مصاحبه اش  آخرین 
آقای کرزی مدعی شد که بحران کابل بانک از سوی 
سفارت خانه های غربی طراحی شده بود. دلیلش هم 
وجود  کابل بانک،  امریکایی  ناظران  که  است  این 
بحران در این بانک را از او مخفی نگه داشته بودند. 
برداشت آقای کرزی این است که امریکایی ها برای 
وخامت  جریان  در  را  او  حکومت،  به  زدن  ضربه 

اوضاع کابل بانک نگذاشتند.
کشور  رهبری  که  دریافت  می توان  شیوه  این  با 
کشور  در  اداری  و  مالی  فساد  با  می خواهد  چگونه 
مبارزه کند. زیرا برای همه روشن است که حکومت، 
منافع  از چشم انداز  را  اداری  و  مالی  فساد  با  مبارزه 

خود می نگرد و نه از منظر منافع ملی افغانستان. 
برای آقای کرزی ساده است که هر مشکل کشور را 
به توطیه سفارت خانه های خارجی نسبت بدهد. ولی 
برای مشتریان کابل بانک واضح است که حکومت، 
و  رییس جمهور  برادر  پای  بودن  میان  در  خاطر  به 
معاون اول در افتضاح مالی بانک مذکور، به صورت 
قاطع مشکل را حل و ریشه یابی نمی نماید. تا جایی 
که صندوق بین المللی پول، اهدای کمک های غربی 
دوسیه  به  رسیدگی  عدم  خاطر  به  ـ  حکومت  به  را 
نگاه  از  شک،  بدون  ساخت.  متوقف  ـ  کابل بانک 

حکومت این کار نیز توطیه امریکا و انگلیس است.
درک  سابق کابل بانک  مشتری  یک  عنوان  به  اما 
مسووالن  که  این  جای  به  حکومت  که  می کنم 
دهد،  قرار  پیگرد  مورد  را  کابل بانک  بحران  اصلی 
می کوشد که مشکل را به گردن خارجی ها بیندازد تا 
به این ترتیب از زیر بار مسوولیت رسیدگی جدی به 

قضیه کابل بانک، شانه خالی نماید.
خارجی  سفارت خانه های  کنار  در  حکومت 
ارگ  اغفال  با  که  داشت  هم  دیگر  طعمه  یک 
حکومت  کرد.  فرار  امریکا  به  ریاست جمهوری 
رییس  فطرت،  قدیر  مجازات  با  که  می خواست 
کابل بانک  قضیه  با  افغانستان،  مرکزی  بانک  سابق 
افکار  به  را  خویش  دل خواه  به  و  جدی  برخورد 
عامه ی داخلی و خارجی نشان بدهد. در حالی که با 

در  عاشورا  روز  در  ددمنشانه  و  تروریستی  حوادث 
شهرهای کابل، قندهار و مزارشریف و بر عهده گرفتن 
مسوولیت آن از سوی لشگر جنگوی نشان داد که این 
»همسایه مسلمان و برادر« درصدد رو نمودن و آزمودن 

آخرین برگ بازی خود در افغانستان است. 
برای  همسایه  این  سوغات  گذشته  سال های  طی  در 
افغانستان جز ترور و دهشت افکنی نبوده است. در کنار 
افغانی  تجار  اموال  توقف  وحشت،  و  ترور  از  استفاده 
در بندر کراچی و تحریم کنفرانس بن دوم بیانگر این 
موضوع است که این همسایه برادر چگونه از ابزارهای 
اقتصادی و دیپلوماتیک در جهت زمینه سازی و دیکته 
کردن سیاست های خود به عنوان برادر بزرگتر استفاده 

می کند.
 اما به نظر می رسد حمالت تروریستی به مراسم عاشورا، 
باشد.  افغانستان  برای  شرقی  همسایه  سوغات  آخرین 
سوغاتی که هدف آن ترویج خشونت ها و شکاف های 
مذهبی در کشوری است که نوعی تساهل و رواداری 
میان پیروان مذاهب مختلف در آن رواج داشته است و 
مردمان آن حداقل به لحاظ مذهبی به طور مسالمت آمیز 

در کنار یکدیگر زندگی کرده اند.
اگرچه طالبان مسوولیت این حمالت را برعهده نگرفتند 
اما بازگشت ریشه های این اقدام تروریستی به پاکستان، 
نشان دهنده  این موضوع است که برای این کشور در 
شدن  شریک  و  امریکا  متحده  ایاالت  حضور  معمای 
با  استراتژیک  متحد  به عنوان یک همکار و  افغانستان 
غرب و بی ثبات سیاسی در این کشور  با استفاده از ابزار 

اختالفات مذهبی، گزینه دوم برتری استراتژیک دارد.
از این همسایه که بگذریم، سوغات همسایه غربی کمتر 
در  کشور  این  سیاست  است.  نبوده  شرقی  همسایه  از 
افغانستان تا سقوط مهدی هاشمی مشاور نزدیک  قبال 
منتظری مبتنی بر صدور انقالب بود. در دهه 1980 ایران 
به دلیل جنگ با عراق نیازمند اعمال اهرم هایی بود که 
دهد.  کاهش  عراق  نفع  به  را  سابق  شوروی  دخالت 
راه حل این مساله برای ایران تقویت مجاهدین بود. لذا 
منطق صدور انقالب به خط مشی کمک به مجاهدین 
تغییر پیدا کرد. پس از پایان جنگ عراق خط مشی این 
کشور بر حمایت از گروه های داخلی برای پیدان کردن  

یک جای پای محکم در افغانستان استوار شد.
 در طی دوران جدید و حضور غرب و جامعه جهانی 
در افغانستان، جمهوری اسالمی ایران نیز مانند همسایه 
قبال  در  معما  و  سردرگمی  نوعی  گرفتار  ما  شرقی 
افغانستان است: معمای حضور ایاالت متحده امریکا و 

یا بی ثباتی در این کشور. 
برداشت  به  توجه  با  از یک جهت  می رسد که  نظر  به 
امریکا  متحده  ایاالت  این که  بر  مبنی  ایرانی  مقامات 
سطح  در  کشور  این  امنیتی  تهدید  منبع  بزرگترین 
منطقه ای و جهانی می باشد و از جانب دیگر با عنایت 

اجرای سناریوی محاکمه قدیر فطرت هم، حکومت 
بزرگ ترین  با  را  سیاسی خود  برخورد  نمی توانست 
فطرت  آقای  زیرا  بپوشاند.  افغانستان  بانکی  فساد 

بخشی از مشکل بود و نه کل مشکل.
اداری  و  مالی  فساد  با  برخورد سیاسی آقای کرزی 
اجرای  برای  را  او  اراده ی  خوبی  به  افغانستان  در 
تعهداتش در کنفرانس بن دوم به نمایش می گذارد. 
از  کشور  نجات  برای  حکومت  که  داریم  توقع  ما 
کشور  اداره ی  که  گسترده  فساد  و  بی قانون  بحران 
را فلج کرده است، پس از این اراده ی سیاسی الزم 

برای مبارزه با فساد را از خود نشان بدهد.
در ده سال گذشته، بخش های مختلفی از طیف های 
سیاسی و مالی در فساد مالی و اداری دست داشته اند. 
جناح های  که  است  الزم  نکته  این  ذکر  ویژه  به 
هم  بین  ده سال گذشته  در  را  سیاسی که حکومت 
و  فساد  اداری  و  مالی  شبکه های  کرده اند،  تقسیم 
قانون شکنی را نیز به وجود آورده اند. همان گونه که 
برادر رییس جمهور توانست با پشت پا زدن به قوانین 
دست  به  کابل بانک  از  دلخواه  قرضه های  بانکی 
آورد، برادر معاون اول و روسای اصلی کابل بانک 
خود  سیاسی  قدرت  از  نیز  ـ  فرنود  شیرخان  مانند  ـ 
بهره  مردم  بانکی  سپرده های  از  سواستفاده  جهت 

بردند.
این سبب شد که افراد دیگر در حکومت و پارلمان 
امتیازات  از  هم  و  کنند  استفاده  موقعیت  این  از  هم 
مالی بانک مذکور جهت اجرای معامالت و خریدن 
مالی  بحران  اگر  حقیقت  در  گران قمیت.  امالک 
امالک  بحران  آن  تبع  به  و  جهان  میالدی   2008
و  فساد  فاجعه ی  به  هرگز  ما  نمی افتاد،  اتفاق  دوبی 

سواستفاده در کابل بانک پی نمی بردیم. 
آزمایش  بزرگ ترین  به  کابل بانک  مساله ی  اکنون 
جهت انجام اصالحات برای حکومت آقای کرزی 
تبدیل شده است که دسته کم برخورد حکومت برای 
ناامید کننده بوده است. زیرا، به جای این  ما تا حال 
با ماجرای کابل بانک برخورد مسووالنه کنند و  که 
به مردم خود از اجرای اصالحات و پیگیرد مسووالن 
اصلی بحران کابل بانک خبر بدهد، تالش می ورزد 
که در پشت این بحران توطیه های سیاسی را جستجو 

کند و از اجراات بعدی چشم بپوشد. 

به عزم ایاالت متحده امریکا و دیگر کشورهای غربی 
برای امضای پیمان استراتژیک با افغانستان، برای ایران 

نیز مانند پاکستان گزینه دوم جنبه استراتژیک یابد. 
زمستان،  فصل  در  افغانی  مهاجرین  خروج  برای  فشار 
در  اختالل  سوخت،  حامل  تانکرهای  از  جلوگیری 
روند ایجاد بند سلما و آخرین آنها بنا بر گزارش رادیو 
آزادی تالش در تغییر نظر مشورتی لویه جرگه عنعنوی؛ 
افغانستان  مردم  برای  را  ایران  اقدامات،  این  همگی 

تبدیل به »شیطان کوچک« کرده است. 
حضور  عدم  برسر  ایران  و  پاکستان  که  است  واضح 
در  امریکا  متحده  ایاالت  به ویژه  و  جهانی  جامعه 
افغانستان اشتراک نظر دارند. این که آیا ایران نیز مانند 
پاکستان از حربه شکاف های مذهبی در جهت حل این 
معما استفاده خواهد نمود یا خیر، سوالی است که پاسخ 

آن احتیاج به گذشت زمان دارد.  
البته نباید فراموش کرد که حضور غرب و جامعه جهانی 
از یک نگاه، ناشی از سیاست های اشتباه این دو کشور 
در طی جنگ های داخلی دهه 1990 بوده است. این دو 
همسایه به جای ارایه یک راه حل منطقی برای مشکل 
افغانستان سعی کردند با حمایت از  گروه های داخلی 
جای پای محکمی در این کشور داشته باشند. حال که 
برای حل  و  این کشور حضور دارد  جامعه جهانی در 
که  همسایگان  این  می  کند،  تالش  افغانستان  بحران 
پس  روسیاهی  با  افغانستان  مردم  برای  را  خود  آزمون 
برای  منطقه ای  میکانیزم های  به  توسل  مدعی  داده اند، 

حل بحران افغانستان می باشند.

 فشار برای خروج مهاجرین 
افغانی در فصل زمستان، 

جلوگیری از تانکرهای حامل 
سوخت، اختالل در روند 
ایجاد بند سلما و آخرین 
آنها بنا بر گزارش رادیو 

آزادی تالش در تغییر نظر 
مشورتی لویه جرگه عنعنوی؛ 
همگی این اقدامات، ایران 
را برای مردم افغانستان 

تبدیل به »شیطان کوچک« 
کرده است. 
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  واصف کبریت

  نویسنده: خان آبادی

برخورد رییس  جمهور با فساد 
ناامیدکننده است!

آخرین برگ بازی دو همسایه 
برای حل معما

در ده سال گذشته، بخش های مختلفی از طیف های سیاسی و مالی در فساد مالی و 
اداری دست داشته اند. به ویژه ذکر این نکته الزم است که جناح های سیاسی که 

حکومت را در ده سال گذشته بین هم تقسیم کرده اند، شبکه های مالی و اداری فساد 
و قانون شکنی را نیز به وجود آورده اند. همان گونه که برادر رییس جمهور توانست 

با پشت پا زدن به قوانین بانکی قرضه های دلخواه از کابل بانک به دست آورد، برادر 
معاون اول و روسای اصلی کابل بانک ـ مانند شیرخان فرنود ـ نیز از قدرت سیاسی 

خود جهت سواستفاده از سپرده های بانکی مردم بهره بردند.

ACKU



 هفته خونین برای غیرنظامیان
و نقش پاکستان
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در  که  بکند  تفهیم  افغانستان  برای  و  بکشد  کنار  کمی   را 
کنارش قرار دارد اما در نهایت خود شما )افغانستان( باید به 
امور تان رسیدگی بکنید و مسوولیت های امنیتی و اقتصادی 
این  از  به عهده گیرید.  ثبات را خودتان  و همچنین آوردن 
دیدگاه من فکر می کنم که یک هشدار و زنگ خطر برای 

ما هم بود.«
انزوای پاکستان

کنفرانس بین المللی دوم بن که از ماه ها قبل برای برگزاری 
آن آمادگی ها گرفته شده بود، در آن هیاتی از طرف پاکستان 
شرکت نکرده بود. با این حال، شاه گل رضایی می گوید که 
انتظار  این کنفرانس،  با عدم حضورش در  پاکستان،  دولت 
داشت که باالی حضور دیگر کشورها نیز در این کنفرانس 
تاثیر می گذارد، اما به گفته ی او، شرکت نکردن پاکستان در 
بلکه  تاثیر نکرد  این کنفرانس باالی حضور دیگر کشورها 
این کشور شد. خانم رضایی می افزاید:  انزوای خود  باعث 
در  بود  خواسته  پاکستان  که  مساله  این  نظرداشت  در  »با 
حساس ترین شرایط جلسه بن را تحریم بکند و توقع داشت 
این جلسه کم تر سازد،  در  نیز  را  که حضور جامعه جهانی 
این  در  بین المللی  سازمان  و  از صد کشور  بیش  اما حضور 

می کنند  سکوت  می گیرد،  صورت  افغانستان  در  کشور 
و به این وسیله رضایت غیرمستقیم خود را نسبت به این 

گونه اعمال نشان می دهند.
از  برخی  تا  است  شده  باعث  وضعیت،  همین 
سیاست مداران رسمی کشور به آن واکنش نشان دهند. 
گذشته  هفته  پنج شنبه  روز  که  گزارش هایی  اساس  بر 
رییس  بارکزی  شکریه  خانم  یافت،  بازتاب  رسانه ها  در 
کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه، روز 
چهارشنبه در یک نشست خبری با تقبیح کردن اظهارات 
وزیر داخله پاکستان گفت که این اظهارات، دقیقا، چند 
ساعت بعد از آن صورت مي گیرد که طالبان پاکستانی، 

از  یکی  هنوزهم  تا  افغانستان  بحث  که  داد  نشان  کنفرانس 
»عدم  گفت:  همچنین  وی  است.«  جهان  برای  مهم  مباحث 
به  پاکستان  نداشت.  جلسه  در  منفی  تاثیر  پاکستان  حضور 
می خواست  بن  دوم  کنفرانس  در  خود  حضور  عدم  بهای 
عمال  اما  دهد،  اختصاص  به خود  را  بحث ها  از  بخشی  که 
به  نوع  یک  پاکستان،  حضور  عدم  به  کشورها  بی توجهی 

انزوا کشیدن پاکستان بود.«
همچنین باری سالم گفت که عدم حضور پاکستان در این 
کشور  این  که  ساخت  ثابت  جهانی  جامعه  برای  کنفرانس 
به حمایت از افغانستان تعهد الزمی ندارد. وی گفت: »عدم 
و  بود  خودش  نفع  به  نه  کنفرانس  این  در  پاکستان  حضور 
بین المللی  در سطح  اعتبارش  از  اما  افغانستان.  نفع  به  هم  نه 
مساله  برای  پاکستان  که  داد  نشان  دیگر  از سوی  و  کاست 

افغانستان چندان متعهد نیست.«
به  جهانی  جامعه  آن که  با  بن،  دوم  بین المللی  کنفرانس  در 
ادامه ی کمک هایش برای یک دهه دیگر به افغانستان تعهد 
کرد، اما دولت افغانستان نیز در این کنفرانس تعهد کرد که 
پس از این در اصالح نارسایی ها از جمله مشکل فساد اداری 

بیشتر و جدی تر عمل می کند.

مسوولیت حمله انتحاری در شهر کابل را برعهده گرفتند. 
این که  از  همچنین  خبری  نشست  این  در  بارکزی  خانم 
فعال  بخش  که  پاکستان  جنگوی   لشکر  شرم آور  عمل 
از  قدردانی  و  با سپاس  مي باشد،  پاکستانی  طالبان  گروه 
شد،  مواجه  پاکستان،  داخله  وزیر  رحمان ملک،  سوی 

انتقاد کرد.
این که ولسی جرگه و کمیسیون  اظهار  با  بارکزی  خانم 
ننگین  عمل  مجلس،  این  ارضی  تمامیت  و  دفاعی  امور 
لشکر جنگوی و سخنان وزیر داخله پاکستان را خالف 
تمام موازین اسالمی و انسانی دانسته و نشاندهنده حمایت 
می داند،  تروریستی   های  گروه  از  پاکستان  آشکار 
متحد  ملل   سازمان  امنیت  شورای  از  که  کرد  تصریح 
خواهان مداخله مستقیم در تعیین جایگاه دولت پاکستان 

در امر مبارزه باتروریزم و یا ترویج تروریزم مي باشد. 
به نظر می رسد مداخله و توجه شورای امنیت سازمان ملل 
نسبت به تعریف جایگاه پاکستان در رابطه به برخوردی 
که با تروریزم دارد، می تواند باعث ایجاد شفافیت در این 
مبارزه شود. هم اکنون پاکستان از یک سو مدعی است 
که در برابر تروریزم دست به مبارزه می زند. اما از سوی 
دیگر دیده می شود که گروه های تروریستی مختلف در 
کشور  این  حاکمیت  تحت  قلمرو های  در  منطقه  سطح 
است  باعث شده  این وضعیت  می شود.  تجهیز  و  تسلیح 
تا فرآیند مبارزه با تروریزم نیز نتیجه قابل لمسی به دست 

ندهد.
متحد  ملل  امنیت سازمان  بسیار خوب است که شورای 
ـ  پاکستان  غیرشفاف  سیاست های  به  نسبت  واقعی  دید 
و  بین المللی  امکانات  و  عامه  افکار  گرفتن  بازی  به  که 
منطقه ای منتهی شده است ـ جایگاه پاکستان را تعریف 
مبارزه  صف  در  کشور  این  که  سازد  روشن  و  کند 
از  حمایت  صف  در  این که  یا  دارد،  قرار  تروریزم  با 
تروریزم جای دارد. اگر با توجه به نقشی که آی اس آی 
در همکاری با گروه های تروریستی دارد و در عین زمان 
با توجه به این که آی اس آی یک نهاد رسمی مربوط به 
پاکستان  عمومی  بودجه  از  و  می باشد  پاکستان  دولت 
تمویل می شود، این نسبت افشا شود که دولت پاکستان 
و  سیاست  باید  دارد،  قرار  تروریزم  حامیان  صف  در 
امنیت  شورای  سوی  از  کشور  این  با  متناسب  برخورد 
سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی روی دست گرفته 

شود تا به تضعیف تروریزم در منطقه منجر شود.

کنفرانس دوم بن، تعهد جامعه جهانی به دولت افغانستان بعد 
از سال 2014 بود که من فکر می کنم این باعث اطمینان برای 

مردم شد.«
خانم رضایی همچنین افزود که تاکید بر حمایت از حقوق 
زنان و نهادهای جامعه مدنی از دست آوردهای دیگری این 
جامعه  نمایندگان  تاکید  او،  گفته ی  به  که  بود  کنفرانس 
جهانی بر سر این مساله، نگرانی ها در مورد مذاکره با طالبان 
رضایی  شاه گل  کرد.  رفع  تاجایی  را  گذشته  به  برگشت  و 
غیرممکن  گذشته  به  برگشت  کنفرانس  این  در  که  گفت 

خوانده شد.
همچنین باری سالم، مدیر مسوول رادیو صبح بخیر افغانستان 
که به نمایندگی از نهادهای جامعه مدنی در کنفرانس دوم 
دهه   یک  طی  آن که  با  می گوید  بود،  کرده  شرکت  بن 
گذشته دولت افغانستان از سوی جامعه جهانی مورد حمایت 
کامیابی های  به  یافتن  دست  برای  اطمینانی  اما  داشت،  قرار 
قطعی وجود نداشت. به گفته ی او، پس از ده سال موفقیت ها 
و ناکامی ها، ایجاب می کرد تا جامعه جهانی یک بار دیگر به 

حمایت شان از دولت افغانستان تعهد کند. 
آقای سالم، تعهد جامعه جهانی را برای ادامه ی حمایت های 
مهم  افغانستان  دولت  از  نظامی شان  و  اقتصادی  سیاسی، 
هشداری  نحوی  به  کنفرانس  این  که  گفت  اما  خواند، 
از  که  کنفرانس  »این  گفت:  او  بود.  افغانستان  دولت  برای 
یک دیدگاه دیگر می تواند یک نقطه تحول در باره روابط 
افغانستان با جامعه جهانی باشد. به این معنا که جامعه جهانی 
به این نتیجه رسیده است که تا به آخیر نمی تواند افغانستان 
را به جلو بکشد و تمام امکانات خود را در اختیار افغانستان 
افغانستان از خود درایتی نشان ندهد.  بگذارد، بدون این که 
یعنی به گونه ای ـ یک مقدار ـ جامعه جهانی می خواهد خود 

چند  رحمان   ملک  که  است  این  شود،  تلقی  طعن آمیز 
انتحاری  اثر حمله  بر  از آن که در شهرکابل  بعد  ساعت 
بر عزاداران حسینی 60 تن کشته و 193 تن دیگر زخمی 
شدند، از طالبان پاکستانی ستایش کرد و علی رغم اعالم 
مسوولیت یک گروه تروریستی پاکستانی نسبت به حادثه 
غم انگیز کابل، در جهت تقبیح این گروه و اعالم واکنش 
نسبت به عمل شرم آور آن سکوت کرد. این در حالیست 
جزیی ترین  به  واکنش  در  افغانستان  مقامات  معموال  که 
رویدادهای تروریستی که در پاکستان صورت می گیرد، 
مقامات  که  می شود  دیده  اما  می کنند.  تاسف  اعالم 
اتباع آن  به عمل شرم آوری که توسط  نسبت  پاکستانی 

گذشته  هفته  دوشنبه  روز  که  بن  دوم  بین المللی  کنفرانس 
در آلمان در باره افغانستان برگزار شد، به گفته ی برخی از 
اشتراک کنندگان این کنفرانس به رفع نگرانی های مردم از 

آینده ی شان کمک کرد.
زمان  شدن  مشخص  و  کنفرانس  این  برگزاری  از  پیش 
خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، مردم کشور در مورد 
که  بودند  نگران  افغانستان  مردم  بودند.  نگران  آینده ی شان 
در سال 2014  از کشور  بین المللی  نیروهای  از خروج  پس 
امنیتی،  و  اقتصادی  نگاه  از  کشور،  در  اوضاع  میالدی، 
بن  دوم  بین المللی  کنفرانس  اما  شد.  خواهد  امروز  از  بدتر 
با حضور نزدیک به صد کشور و سازمان  که هفته گذشته 
جهانی  جامعه  نمایندگان  شد،  برگزار  آلمان  در  بین المللی 
در این کنفرانس تعهد کردند که تا یک دهه دیگر دولت 
و  اقتصادی  جمله  از  مختلف،  بخش های  در  را  افغانستان 

امنیتی، حمایت می کنند. 
بین المللی  از شرکت کنندگان کنفرانس  برخی  این حال،  با 
ادامه ی  به  جهانی  جامعه  تعهد  که  می گویند  بن،  دوم 
کمک شان به افغانستان، نگرانی مردم این کشور را در مورد 
مجلس  عضو  رضایی  شاه گل  کرد.  طرف  بر  آینده ی شان 
نمایندگان و یک تن از شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی 
دوم بن، می گوید که پیش از این کنفرانس، مردم افغانستان 
در مورد آینده ی خود نگرانی زیاد داشتند. به گفته ی خانم 
تعهد  کنفرانس  این  در  جهانی  جامعه  نمایندگان  رضایی، 
کمک   2014 سال  از  پس  را  افغانستان  دولت  که  کردند 
می کنند. او گفت: »چالش ها و مشکالتی مانند فساد اداری 
در دولت و غیرموثر بودن کمک های جامعه جهانی در طول 
چند سال گذشته باعث این شده بود که مردم نگران وضعیت 
در  بحث  مهم ترین  اما  باشند.   2014 سال  از  بعد  افغانستان 

هفته گذشته، یکی از خونین ترین هفته ها برای غیرنظامیان 
در افغانستان بود. بر اثر حمله انتحاری بر مراسم عزاداری 
از  بیش  علیه السالم، در شهر کابل،  امام حسین  حضرت 
در  مشابهی  حوادث  شدند.  زخمی  و  کشته  تن  دوصد 
روز  یک  پیوست.  وقوع  به  نیز  شریف  مزار  و  قندهار 
پس از عاشورا و در روز چهارشنبه هفته گذشته نیز موتر 
هلمند،  والیت  سنگین  ولسوالی  در  غیرنظامیان  حامل 
براساس  که  گرفت  قرار  کنارجاده  ماین  انفجار  هدف 
گزارش ها، 19 تن ـ به شمول کودکان و زنان ـ بر اثر آن 

انفجار جان خود را از دست دادند.
مردم  از  بسیاری  اذهان  تا  باعث شد  آنچه  میان،  این  در 
داخله  امور  وزیر  طعن آمیز  اظهارات  شود،  جریحه دار 
آرامش  از  اسالم آباد،  در  اظهاراتی  در  بود که  پاکستان 
این  به  و  کرد  تقدیر  عاشورا  روز  در  پاکستانی  طالبان 
وسیله هماهنگی طالبان پاکستانی با سیاست ها و پالن های 
آی اس آی را نشان داد. در خبرها آمده است که رحمان 
ملک، وزیر داخله پاکستان روز سه شنبه و لحظاتی پس 
در شهر  کابل،  در  عاشورای حسینی  مراسم  بر  از حمله 
اسالم آباد به خبرنگاران گفت  که به این خاطر که طالبان 
پاکستانی در ایام عاشورا  فعالیت هاي شان را توقف داده 

بودند، از آنها تشکر می کند.
از  برخی  واکنش  باعث  طعن آمیز  اظهارات  این 
میان،  این  در  شد.  افغانستان  در  رسمی  سیاست مداران 
ولسی جرگه  ارضی  تمامیت  و  دفاعی  امور  کمیسیون 
حساسیت برانگیز  اظهارات  به  واکنش  در  ملی  شورای 
وزیر داخله پاکستان، خواستار تعیین جایگاه این کشور 
سازمان  امنیت  شورای  سوی  از  تروریزم  با  مبارزه  در 
ملل متحد شده است. آنچه باعث  شده است تا ستایش 
و  باشد  حساسیت زا  پاکستانی  طالبان  از  ملک  رحمان 

آغاز انزوای سیاسی پاکستان
دست آورد بن دوم
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عاشورا  روز  عزاداران  آن که  از  پس 
اثر  به  قندهار  و  شریف  مزار  کابل،  در 
خون  و  خاک  به  انتحاری  حمله های 
بود  والیتی  اولین  کندز  شدند،  کشانده 
برای  که مسووالن دولتی و جوانان آن، 
زخمی ها رویداد دهم محرم کابل، خون 

هدیه کردند.
حادثه ی  سه  در  محرم  دهم  روز  در 
به  نزدیک  قندهار  و  بلخ  انتحاری کابل، 
تن   150 از  بیش  و  باختند  جان  تن   60

زخم برداشتند.
ساحه  در  انتحاری  حمله  شدیدترین 
چاشت   12 حوالی  کابل  شهر  مرادخانی 
تن  صد ها  که  پیوست  وقوع  به  هنگامی 
به  می خواستند  عاشورای حسینی  عزادار 
زیارت ابوالفضل واقع در مرادخانی کابل 
و  کشته   55 حادثه  این  که  شوند  داخل 

بیش از 130 زخمی برجا گذاشت.
مشاور  وزیر  جگدلک،  انور  محمد 
کندز،  والیت  والی  و  ریاست جمهوری 
رییس  محبوب،  محبوب اهلل  با  همراه 
نخستین  والیت،  این  والیتی  شورای 
برای  پنج شنبه،  روز  که  بودند  کسانی 
دهم  رویداد  زخمی های  با  همدردی 

محرم کابل، خون اهدا کردند.
در این برنامه ی داوطلبانه ی اهدای خون، 
والیت  جوانان  از  تن  صد  به  نزدیک 
کندز، برای همدردی به رویداد خون بار 
به  خون  اهدای  با  کابل  محرم  دهم 
آسیب دید گان، به بسته گان قربانیان دهم 

محرم نیز تسلیت گفتند.
محمد انور جگدلک، هنگام اهدای خون 
کابل،  محرم  رویداد دهم  به زخمی های 
توسط  خون  داوطلبانه ی  »اهدای  گفت: 
والیت  مسووالن  و  جوان  شهروندان 
کندز، پاسخ  دندان شکنی است بر عامالن 
بیرونی که عزم تفرقه افکنی و زمینه سازی 
در  هم دین  مذهب های  میان  مخالفت 

افغانستان را داشتند.«
با  کندز  والیت  در  »جوانان  افزود:  او 
زخمی های  به  داوطلبانه  خون  اهدای 
دهم محرم کابل، از شمالی ترین و از این 
والیت سرحدی، اتحاد و همبستگی شان 
قوم  هر  از  چه   - شهروندان  همه ی  با  را 
و  کردند  اعالم  مذهب،  هر  از  چه  و 
که  کسانی  بر  است  سنگینی  پاسخ  این 
می خواستند و می خواهند سال های دراز 
تفرقه های  آتش  در  افغانستان  دیگر، 

گروهی بسوزد.«
اهدای  برنامه ی  در  گرد آمده  جوانان 
به  خون شان  اهدای  از  هدف  خون، 
را  محرم  دهم  رویداد  زخمی های 
خانوده ی  به  تسلیت  ابراز  و  همدردی 
گفتند  و  دانستند  رویداد  این  اندوه مند 
بانی  نباید  هیچ انگیزه ای  این،  از  پس  که 

اختالف در میان مردم افغانستان شود.

کمیسیون  سوی  از  گزارشی  پیش،  چندی 
وضعیت  با  ارتباط  در  بشر  حقوق  مستقل 
از  گذشته  شد.  منتشر  زنان  علیه  خشونت 
به  گزارش،  این  بودن  علمی  و  دقت  میزان 
به  می توان  احصاییه ای،  اصول  رعایت  لحاظ 
جنبه های متفاوت این گزارش دقت داشت. ما 
با این فرض که این گزارش می تواند تا حدی 
نماینده مقداری از واقعیت موجود جامعه ما در 
می توانیم  باشد،  زنان  علیه  خشونت  خصوص 
داشته  آن  از  را  خودمان  خاص  تحلیل های 

باشیم.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  گزارش  طبق 
ایجاد  زمان  از  زنان،  علیه  خشونت  مورد  در 
تاکنون،   1381 جوزای  در  کمیسیون  این 
نزدیک به چهل هزار مورد خشونت علیه زنان 
ثبت  کمیسیون  این  ساحوی  ادارات  سوی  از 
و هفت درصد  نود  به  نزدیک  است که  شده 
از سوی مردان خانواده  این خشونت ها  موارد 
اعمال شده است. در این گزارش آمده است: 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  کار  آغاز  »از 
تاکنون  ملی،  نهاد  یک  به عنوان  افغانستان، 
از  زنان  علیه  خشونت  مورد   39532 تعداد  به 
طریق دفاتر مختلف کمیسیون ثبت شده است. 
 12476 زنان،  علیه  خشونت  موارد  جمله  از 
مورد خشونت فزیکی، 3358 خشونت جنسی، 
 5978 لفظی،  و  روانی  خشونت  مورد   9429
 7292 همچنین  و  اقتصادی  خشونت  مورد 

مورد سایر خشونت ها را شامل می شود.«
مورد  را  نکته  چند  باید  نتایج،  این  براساس 
گزارش  این  در  که  این  اول  داد.  قرار  توجه 
این  درصد   97 به  نزدیک  است،  شده  اعالم 
اعمال  خانواده  مردان  سوی  از  خشونت ها 
شده است. هرچند این بخش می تواند تفاسیر 
مختلفی داشته باشد، اما یک نکته را به خوبی 
نشان می دهد که مردان در جامعه ما نمی دانند و 
نمی توانند  چگونه باید در خانه مسایل زندگی 
با  همان طور  آنها،  کنند.  حل  و  مدیریت  را 
می کنند  رفتار  همسرشان  و  خانواده  اعضای 
بود  نخواهد  منطقی  طبیعتا  آموخته اند.  که 
این 97 درصد شخصیت های  بپذیریم که  که 
هدفش  پرخاشگر  دارند. شخصیت  پرخاشگر 
رنج،  و  درد  ایجاد  خشونت  بردن  بکار  از 
آسیب رساندن به طرف مقابل و لذت بردن از 
اعمال قدرت و تسلط خود بر دیگری است. اما 
پرخاشگری  و  بکارگیری خشونت  که  زمانی 
یکی از روش های آموخته شده برای حل یک 
مساله و مشکل باشد، پای بسیاری از افراد در 
این موضوع باز خواهد شد. نکته این جاست 
که بسیاری از ما، هر چند شخصیت های مطلق 
رفتارهای  اما  نداریم،  پرخاشگرانه  و  بیمار  و 
پرخاشگرانه و استفاده از راه های خشونت آمیز 
برای حل مشکالت خانوادگی در بین ما بسیار 
معمول است. در زمانی که فرد به لحاظ روانی 
دچار عصبیت و بر انگیختگی احساسی است، 
کنترول  را  خود  خشم  به راحتی  نمی تواند 
مردان  در  تستوسترون  هورمون  وجود  کند. 
بروز  در  تاثیرگذاری  بسیار  عامل  همواره  نیز 
می باشد.  مردان  بین  در  پرخاشگری  شدیدتر 
آموزش  بگیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  آنچه 
رسانه ها،  طریق  از  جامعه  در  خشم  کنترول 
مکاتب، مراکز دینی و مساجد و سایر نهادهای 
مردان  به خصوص  مردم،  بین  در  تاثیرگذار 
جامعه، است؛ چیزی که باز بر اساس گزارش 
کمیسیون کار سختی است. حداقل بسیاری از 
مالهای دینی به راحتی این نکته را نمی پذیرند 
خانه ها،  در  مردان  خشونت  مورد  در  که 
صحبت کنند؛ چرا این پذیرش به معنای خشن 
است.  زنان  حقوق  پذیرفتن  و  مردان  دانستن 
علمای  برخی  پذیرش  وجود  با  که  چیزی 
می روند.  طفره  آن  قبول  از  بسیاری  فهیم، 

عامه ی  صحت  رییس  نوری،  ظفر  داکتر 
خون  اهدای  مراسم  در  کندز  والیت 
حاال  تا  که  گفت  کندز  والیت  مقام  در 
15000 سی سی خون جمع آوری کرده اند 
و با این اقدام داوطلبانه ی جوانان، اندازه ی 
خون برای زخمی های رویداد دهم محرم، 

بسیار خواهد شد.
داکتر نوری گفت که خون های اهداشده 
کابل،  محرم  دهم  رویداد  زخمی های  به 
و  شد  خواهند  گروه بندی  همه  از  پیش 

پس از آن، به کابل انتقال خواهد یافت.
کسانی  برای  خون،  اهدای  که  گفت  او 
که فشار مناسب و باالتر از 18 سال دارند، 
بار  به  را  دشواری ای  بهداشتی،  نگاه  از 
فشار  که  کسانی  برای  و  آورد  نخواهد 

باالتر دارند، اهدای خون سودمند است.
کمپاین  در  که  کسانی  »از  گفت:  او 
داوطلبانه ی اهدای خون شرکت کرده اند، 
اهدای  و  گرفتیم  خون  سی سی   250 ما 
در  تغییری  اصال  خون،  سی سی   250

وضعیت صحی به بار نمی آورد.«
با  را  اهدای خون  مراسم،  این  در  جوانان 
دانسته،  همدردی  ابراز  نوع  ارزش ترین 
و  دادن  دست  از  برای  اگرچه  که  گفتند 
شان  هم میهنان  از  شماری  زخمی شدن 
اندوه مند هستند، ولی از این که توانسته اند 
به  همدردی  بهانه ی  به  را  خون شان 
زخمی های رویداد دهم محرم کابل اهدا 

کنند، احساس خوبی دارند.
روح اهلل ناظری آمر جوانان والیت کندز، 
پس از این که خون خود را در این مراسم 
اهدا کرد، گفت: »احساس خوبی دارم که 
کمک  هم میهنانم  به  خودم،  هم نوعان  به 

می کنم.«
کندز،  والیت  دولتی  مسووالن  بر  افزون 
خون  اهدای  مراسم  در  که  جوانانی 
بودند،  کرده  شرکت  پنج شنبه  روز  در 
دانش آموزان  کندز،  دانشگاه  دانشجویان 
فدراسیون های  اعضای  آموزگاران،  و 
ورزشی، اعضای آمریت جوانان و جمعی 

دیگر از جوانان بودند.
منسوبان  از  یکی  وحدت  عبدالکریم 
معارف کندز که به نمایندگی از معارف 
بود  آمده  مراسم  این  در  کندز  والیت 
گفت که شماری از دانش آموزان دختر و 
بانوان آموزگار نیز، آماده ی اهدای خون 
به زخمی های رویداد دهم محرم بودند که 

متاسفانه امکان آن میسر نبود.
زخمی های  به  خون  اهدای  اقدام 
از  شماری  در  انتحاری  رویداد های 
از  پیش  کابل  در  به خصوص  والیت ها 
کندز  جوانان  اما  است،  داشته  پیشینه  این 
به خاطر کمک به زخمی های رویداد دهم 

محرم این بار ابتکار را در دست گرفتند.

این گزارش هم آمده است،  همان طور که در 
خانه ها  در  زنان  علیه  خشونت  موارد  بیشترین 
این  است.  اعمال شده  مردان خانواده   از سوی 
کمیسیون از موارد خشونت علیه زنان در محل 
کار، دانشگاه ها، زندان ها، جاده ها و مکان های 
مختلف گزارش داده است. یافته های کمیسیون 
کابل،  که  می دهد  نشان  بشر  حقوق  مستقل 
موارد  بیشترین  شاهد  کشور،  پایتخت  به عنوان 
خشونت علیه زنان بوده است. البته این قسمت 
از گزارش ممکن است تحت تاثیر سوگیری و 
انحراف در نمونه گیری جامعه احصاییه صورت 

گرفته باشد.
مورد  این گزارش  مورد  باید در  نکته دوم که 
است:  گزارش  از  بخش  این  داد،  قرار  توجه 
خشونت  خشونت ها،  از  مورد    3358 عامل 
جامعه  در  جنسی  خشونت های  است.  جنسی 
رواج  است.  افزایش  حال  در  به شدت  ما 
در  معموال  جنسی  و  اخالقی  بی بندباری های 
دو  از  بعد  نیز  اروپا  باالست.  جوامع جنگ زده 
تجربه  را  وضعیت  همین  دقیقا  جهانی  جنگ 
در  اخالقی  پایه های  سست شدن  شاهد  و  کرد 
قرار  خاص  توجه  مورد  باید  آنچه  بود.  جامعه 
دلیل  به  فعلی  شرایط  در  که  است  این  داد، 
ترس ها  به سمت  توجه شان  غالبا  مردم  که  این 
اقتصادی،  امنیت  مانند  بیرونی  تشویش های  و 
خوبی  به  نمی توانند  است،  جانی  و  سیاسی 
دهند.  تشخیص  را  خود  درونی  مشکالت 
مردم  شخصیت  و  خانواده ها  درون  مشکالت 
فعال در زیر الیه ای از خاکستر ترس و تشویش 
چند  زیاد،  بسیار  احتمال  به  است.  شده  پنهان 
نسبی  امنیت  و  ثبات  یک  ایجاد  از  بعد  سال 
اجتماعی  اخالقی،  ناهنجاری های  جامعه  در 
جامعه  در  جنسی  اختالالت  به خصوص  و 
خواهد  نشان  را  خودش  و  کرد  خواهد  سرباز 
خشونت  گزارش  در  حدی  تا  نکته  این  داد. 
نشان داده است. چرا که  را  زنان خودش  علیه 
درون  تا  شده  فراهم  فرصتی  گزارش  این  در 
کند.  آشکار  را  خودش  خانواده ها  و  خانه ها 
به صورت  درگیر خشونت های جنسی  فعال  ما 
پنهان آن در جامعه هستیم. حکومت، نهادهای 
باید  این که  بهانه  به  اکنون  مردم هم  و  مرتبط 
اقتصاد  و  امنیت  مانند  مهم تری  موضوعات  به 
بپردازند به خودسانسوری سالمتی در زمینه های 
که  زمانی  اما  می زنند.  دست  اخالقی  و  روانی 
این دمل چرکین باز شد دیگر کاری جز تحمل 
سطح  از  آن  آلودگی های  کردن  جمع  و  درد 
جامعه نخواهیم داشت. قاعدتا در آن زمان نیز 
بیشترین آسیب را زنان  و دختران جامعه ما از 
شدت و بروز خشونت های جنسی خواهند دید. 
ایدز  مانند  بیماری هایی  شیوع  مانند  معضالتی 

هم، داستان خودش را خواهد داشت.
رقم  از  بعد  است:  این  سوم  اهمیت  حایز  نکته 
12476 که به خشونت های فزیکی بر می گردد، 
بیشترین عامل را خشونت های روانی و لفظی با 
رقم 9429 به خود اختصاص می دهد. این نکته 
نشان می دهد که در میزان نسبتا قابل توجهی از 
خشونت، خود زنان نیز یک سوی قضیه هستند. 
بیشتر  مشکل  روانی   و  لفظی  در خشونت های 
یک موضوع ارتباطی است. هر چند این احتمال 
مقوله های  به  توجه  با  که  است  قوی تر  بسیار 
فرهنگی جامعه ما بیشتر مردان آغازکننده و یا 
تشدیدکننده این موضوعات باشند. اما نباید این 
نکته را از ذهن دور داشت که در خشونت های 
رابطه  تا  است  الزم  دوسویه  رابطه  یک  لفظی 
شود.  کشیده  خطرناک  نقاط  به  خشونت آمیز 
در  الزم  ارتباطی  مهارت های  باید  همسران 
را  مشترک  زندگی  و  بین همسری  روابط 
آموزش ببیند. ما در کشور با موانع بسیار جدی 
ارتباطی  مهارت های  کسب  و  آموزش  برای 
که  کرد  دقت  نکته  این  به  باید  اما  مواجهیم. 

ببینند  بخواهند چنین آموزش هایی  اگر زوجی 
برای آموزش وجود دارد؟  نهادی  آیا مکان و 
را  پیشگیرانه  اقدامات  زمینه های  مسوولین  آیا 
برای کاهش خشونت هایی با این زمینه ها فراهم 

کرده اند؟
کم اند افرادی که به دلیل عوارض و  صدمات 
باشند.  شده  پرخاشگر  شخصیت  دچار  مغزی 
ـ  زنان  در  چه  و  مردان  در  چه  ـ  پرخاشگری 
رفتاری است آموخته شده. هر چند در مردان به 
دلیل ویژگی های هورمونی زمینه بروز بیشتری 
دارد، اما در هر دو جنس کامال قابل مدیریت 
و کنترول است. خشونت اصوال رفتاری است 
یا  و  مال  جسم،  به  زدن  صدمه  هدف  با  که 
خشونت  می گیرد.  صورت  دیگران  شخصیت 
میکانیزم دفاعی است که انسان در زمان مقابله 
با تهدیدهایی که متوجه اوست، بکار می گیرد؛ 
طبیعی  می تواند  حدی  تا  ابتدا  در  که  واکنشی 
اما زمانی که میزان تهدیدها و فشارهای  باشد. 
وارده بر یک فرد بیش از حد معمول بود و فرد 
هم راه های مدیریت صحیح این فشارها را یاد 
از حد  بیش  نداشت، ممکن است مجبور شود 
خود  از  دفاع  برای  خشونت آمیز  روش های  از 
استفاده  تدریج  به  زمان  این  در  کند.  استفاده 
برای  فرد  معمول  و  رایج  روش  خشونت  از 
صورت  در  بود.  خواهد  تهدید ها  با  مواجهه 
خشونت آمیز  رفتارهای  وضعیت،  این  تداوم 
می تواند به صورت یک عادت و سبک رفتاری 
این  بدون  و  درآید  فرد  زندگی  پذیرفته شده 
آن  از  فرد  باشد،  کار  در  واقعی  تهدیدی  که 
در  یا  کند.  استفاده  دیگران  با  مواجهه  برای 
خفیف  محرک  هر  حالتش،  خوش بینانه ترین 
خشونت آمیز  واکنش  می تواند  نیز  آزاردهنده 
انسان  که  آنجایی  از  کند.  ایجاد  فرد  در  را 
ابراز خشونت لذت  از  تنها موجودی است که 
ابراز  از  ثانویه  هدف  به  نیازی  الزاما  می برد، 
است  ممکن  و  داشت  نخواهد  هم  خشونت 
به  اقدام  خشونت  از  بردن  لذت  دلیل  به  صرفا 

رفتارهای پرخاشگرانه کند. 
محسوب  بیمار  یک  دیگر  فرد  حالت  این  در 
می شود و در اکثر زمینه های زندگی به خود و 
معموال  آسیب  این  زد.  آسیب خواهد  دیگران 
و  بود  خواهد  افراد  دسترس ترین  در  متوجه 
قاعدتا در دسترس ترین افراد زندگی در درجه 
و  همسایه ها  و  همکاران  سپس  و  خانواده  اول 

سایر نزدیکان فرد خواهد بود.
شخصیتی  دلیلی،  هر  به  مرد  یک  که  زمانی 
فرزندانش  و  همسر  می کند،  پیدا  پرخاشگر 
خواهند  او  زندگی  افراد  دسترس ترین  در 
را  آسیب  بیشترین  آنها  دلیل  همین  به  بود. 
دید.  خواهند  او  خشونت  و  پرخاشگری  از 
تازمانی که هر دو طرف خشونت )آسیب زننده 
مدیریت  الزم  مهارت های  آسیب دیده(  و 
روند  این  نگیرند،  یاد  را  مخرب  رابطه  این 
پدر  یک  که  همان طور  داشت.  خواهد  ادامه 
استفاده  بدون  بگیرد چگونه  یاد  باید  مادر  یا  و 
مدیریت  و  تربیت  را  فرزندش  بدنی  تنبیه  از 
در  چگونه  بگیرند  یاد  باید  هم  فرزندان  کند، 
مواقعی که والدین شان در اثر عصبانیت احتمال 
می رود به آنها آسیب جدی وارد کنند، از خود 
بسیار دشوار  کار  این  هر چند  کنند.  محافظت 
مهم ترین  زمان  آن  در  مسلما  اما  بود،  خواهد 
چیز برای فرزند و حتا والدین مراقبت در برابر 
صدمات احتمالی ای است که وارد خواهد شد. 
فرزندان باید یاد بگیرند که به موقع خود را از 
در صورت  حتا  و   کنند  دور  والدین  دسترس 
لزوم فرار کنند و یا پنهان شوند. زنان و دختران 
نیز باید خود را از صدمات خشونت آمیز جامعه 
به  نیاز  بر آموزش  دور کنند. چیزی که عالوه 

شجاعت نیز خواهد داشت.

والی کندز: 

جوانان کندز به تفرقه افکنان 
پاسخ دندان شکن دادند

تحلیلی بر خشونت علیه زنان 
در افغانستان

با توجه به گزارش کمیسیون حقوق بشر از وضعیت خشونت علیه زنان
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

5. 2 حق دفاعیه مناسب 
»هر شخص حق دارد تا از خود دفاع نمايد 
انتخاب  خود  که  وکيلي  طريق  از  يا  و 
در  دهد.  انجام  را  عمل  اين  است  کرده 
صورتي که توان مالي نداشته باشد، تعيين و 
استخدام وکيل مدافع براي وي از وظايف 
دولت است.«  از ديگر عناصر اصلي دفاعيه 
حق  و  اتهامات  از  اطالع  حق  مناسب، 
دسترسي به محاکمه بدون تاخير، مساعدت 
به  نفر مترجم و حق دسترسي  توسط يک 

اسناد و اطالعات مي باشد. 
 بر اساس ماده ۳۱ قانون اساسي کشور نيز، 
هر متهم حق دارد تا وکيل مدافع براي خود 
طرف  از  فردي  که  هنگامي  و  کند  تعيين 
بازداشت  و  دستگير  دولتي  ارگان هاي 
از  را  متهم  مکلف اند،  مسووالن  مي شود، 

اين حق آگاه سازند. 
مراکز  در  موجود  اطفال  درصد   ۳7.4
در  که  گفته اند  اطفال  تربيت  و  اصالح 
حضور  مدافع  وکيل  محاکمه شان،  جريان 
مجبور  آنان  درصد   ۱5.9 و  است  نداشته 
بر  عالوه  بودند.  گرديده  جرم  به  اقرار  به 
اين، 28 مورد از موارد نقض حق دسترسي 
به  که  قانوني  رسيدگي  مراحل  طي  به 
حق  نقض  نيز  را  است  رسيده  کميسيون 
اکثريت  که  مي داد  تشکيل  مناسب  دفاعيه 
به وکيل  به عدم دسترسي  موارد در رابطه 

مدافع بود. 
 »در يکي از اين قضايا، کارمندان کميسيون 

پدر فاميلی که در حمله تيزاب پاشي با چهار 
به  فاميل خويش در شفاخانه  اعضاي  از  تن 
قانون  از  حراست  نهاد هاي  از  مي برد  سر 
خواستار بازداشت عامالن حمله تيزاب پاشي 

بر آنها شد.
اينک  که  خانواده  اين  پدر  سلطان محمد 
بيماري در شفاخانه حوزوي شهيد  بستر  در 
عزيزاهلل صفر به سر مي برد از مقام هاي دولتي 
قانون  از  حراست  ارگان هاي  از  به خصوص 
اشد  به  را  جنايت کاران  اين  تا  مي خواهد 
آنها رسيدگي  به  و  نموده  مجازات محکوم 

کند.
شب 6/7 قوس ساعت يک بجه يک تعداد 
داخل  پلنگي  لباس  با  ملبس  مسلح  افراد 
منزل مسکوني سلطان محمد شده و در ابتدا 
بعد از لت و کوب پدر فاميل، ممتازنام ۱8 
به  و  انداخته  )بوجي(  قنار  داخل  را  ساله 
برده و تحت  )اغول(  بودوباش گاوها  محل 
گذشت  از  بعد  و  مي دهند.  قرار  بازداشت 
بيرون  را  وي  خانه ها  تالشي  و  ساعت  يک 
به  و  داده  قرار  کوب  و  لت  مورد  کشيده 
سروصورت خودش، دو خواهر، يک برادر 
و مادرش تيزاب پاشيده و با گرفتن 40000 
مي نمايند.  فرار  زيورات  مقداری  و  افغاني 
دوشيزه  نارضايتي  را  قضيه  اين  وقوع  علت 

در واليت کابل با متهمي مواجه شدند که در 
مخالفان،  و  امريکايي  نيروهاي  بين  جنگي 
مجروح گرديده و به اتهام عضويت در گروه 
مخالفان توسط نيروهاي امريکايي دستگير و 
به  نياز  و  بود  تسليم شده  ملي  امنيت  اداره  به 
با  توانست  کميسيون  و  داشت  مدافع  وکيل 
دسترسي  امکان  ايشان  براي  موثري  عملکرد 

به وکيل مدافع را ميسر سازد.« 
5. 3 حق استماعیه عادالنه

بين المللي  ميثاق  بشر،  حقوق  جهاني  اعالميه 
محکمه  اساسنامه  سياسي،  و  مدني  حقوق 
هرکس  که  داده اند  تذکر  جزايي  بين المللي 
توسط  علني  و  عادالنه  استماعيه  مستحق 

محکمه بي طرف و مستقل مي باشد. 
اذعان  بشر  حقوق  جهاني  اعالميه  دهم  ماده 
حق  کامل  مساوات  با  »هرکس  مي دارد: 
به وسيله دادگاه مستقل و  دارد که دعوايش 

ممتاز از خواستگاري که به آن رضايت نشان 
را  وي  خواستگاران  از  ديگر  يکي  وبه  نداده 
به علت  اولي  بودند، و خواستگار  نامزد کرده 
حمله  به  فاميلش  اعضاي  و  دختر  نارضايتي 
اين  به  دست  تفنگدار  گروه  يک  با  وحشيانه 

عمل زده است مي دانند.
دو  وضعيت  شفاخانه  در  موظف  دوکتوران 
قرار  تيزاب پاشي  مورد  که  را  کساني   از  تن 
گرفته اند، ناگوار دانسته و درباره سه تن ديگر 
سوختگي  نقاط  که  آنجايي  از  آسيب ديدگان 
بعدا ظاهر شود، چيزي گفته  بدن آنان ممکن 
که  ديگر  تن  دو  ممتاز  از  جز  به  نمي توانند. 
مورد حمله قرار گرفته اند زير سنين ۱8 سال اند.

حقوق  ساحوي  دفتر  رييس  اميري  حيات اهلل 
بشر کندز و ديگر نهاد هاي مدافع حقوق زنان 
پيگيري  خواستار  وحشيانه  اقدام  اين  تقبيح  با 
از  و  شده  آن  عامالن  بازداشت  و  پرونده  اين 
مي خواهند  امنيتي  نهاد هاي  به خصوص  دولت 
هرچه عاجل عامالن اين قضيه را دستگير و به 

پنجه عدالت تسليم نمايند.
والي واليت در يک جلسه امنيتي نيز تاکيد در 
اين  و  کرد  رويداد  اين  عامالن  گرفتاري  امر 
رويداد را مورد نکوهش قرار داد و آن را يک 

بي طرف منصفانه و علنا رسيدگي شود و. . . «
مواردي چون  تطبيق  به  دولت  تعهدات  با وجود 
نيز،   ۱۳89 سال  در  بشر،  حقوق  جهاني  اعالميه 
چون سال هاي گذشته مواردي از نقض اين حق 
به دفاتر کميسيون حقوق بشر گزارش شده است. 
از جمله مي توان به قضيه اي اشاره کرد که فردي 
در واليت پکتيا دو سال پيش به اتهام سرقت يک 
محکمه  طرف  از  و  گرفتار  موتر سايکل  عراده 
تنفيذي محکوم شد  به 5 سال حبس  اول و دوم 
قناعت  محکمه  دو  هر  حکم  به  موصوف  ولي 
تا  است، که  تميز شده  مرحله  نکرده و خواستار 
اقدامي  استره محکمه،  سوي  از   ۱۳89 سال  پايان 
تعيين  خواهان  شخص  اين  و  نگرفته  صورت 
کميسيون  کارمندان  است.  بوده  خود  سرنوشت 
پيرامون موضوع با مسووالن سارنوالي استيناف و 
محکمه استيناف واليت پکتيکا صحبت کردند، 
محکومان،  »دوسيه هاي  داشتند:  اظهار  آن ها 
جهت طي مراحل به استره محکمه احاله گرديده 
قضايي  نصاب  تکميل  عدم  به خاطر  اما  است، 
دوسيه هاي  پکتيکا،  واليت  استيناف  محکمه 
به  است.«  شده  مسترد  دوباره  و  نقض  محکومان 
بررسي  نظارت و  اثر سعي و تالش هيات بخش 
پکتيکا،  واليت  مقامات  با  مکرر  صحبت هاي  و 
تصميم بر آن شد تا از استره محکمه تقاضا به عمل 
به طور خدمتي  را  قضات  سيار  تيم  که يک  آيد 
به آن واليت جهت بررسي دوسيه ها اعزام کند، 
موصوف  استينافي  فيصله  سرنوشت  نتيجه،  در 

مشخص شد.                              
ادامه دارد

عمل وحشيانه ذکر نمود.
يک  نيز  کندز،  واليت  امنيه  قومنداني  امنيت  آمر 
واقعه  به محل  بيشتر  بررسي  به خاطر  را  تيم خاص 
فرستاده و وعده نموده که آنها را گرفتار و به پنجه 

قانون تسليم خواهند نمود. 
قابل يادآوري است که ميزان موارد نقض حقوق 
بشري در اين اواخر در واليات تحت پوشش رو به 
افزايش بوده و در يک ماه گذشته يک مورد قضيه 
تجاوز جنسي باالي يک معلمه در سرك 8 بغالن 
صنعتي، يک مورد قتل زن در قريه حسين خيل شهر 
پلخمري، يک قضيه قتل در ولسوالي گذرگاه نور 
بعضا  عامالن آن  پيوسته که  به وقوع  بغالن  واليت 

گرفتار و بعضي شان فرار نموده اند.
موجوديت  قانون،  تطبيق  عدم  مجرمين،  فرار 
فساد  موجوديت  مجازات،  از  معافيت  فرهنگ 
افراد  استخدام  و  روابط  موجوديت  اداري، 
ميزان  که  گرديده  باعث  ادارات  در  غيرمسلکي 
به  روز  کشور  در  بشري  حقوق  نقض  موارد 
نگراني  مايه  و  نموده  مالحظه  قابل  افزايش  روز 
و  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  به  را 
است.  نموده  ايجاد  بشر  حقوق  مدافع   نهاد هاي 
عامالن  اعالم کرد که  داخله روز گذشته  وزارت 
تيزاب پاشی بازداشت شده و مجازات خواهند شد.

تنها در طی سال  های اخير است که ندای زنان، آنهم غالبا در محافل فمينيستی، 
گوش شنوا يافته است. معذالک فعاليت فمينيستی نبايد در ربط با وضعيتی که 
شامل اوست از انتقاد مصوون باشد؛ به خصوص آنجا که رهبران اين جريان 
در اختيار افراد شهری، دانش آموخته، وابسته به طبقه متوسط و غالبا برخوردار 
از مزايای دولتی اند. سفر به گردهمايی  های بين المللی غالبا کمک  های دولتی 
را اجتناب ناپذير می کند و در عرصه مناسبات بين المللی اهداف فعاالن همدرِد 
بوروکرات منش  ناهمدرد  دولتی  هموندان  اهداف  قالب  به  اجبارا  فمينيست 
تغييرات و اصالحات اصيل جنسيت محور را  بروز  امکان  آنان در می آيد و 
به محاق تعطيل می کشاند. از آنجا که عکس العمل دولت در برابر خواست 
بهبود وضع زنان همچنان با ابهام و اما و اگر آميخته است، ما چاره ای جز نگاه 
انتقادی داشتن به مناسبات دولت با گروه  های زنانی که آزادانه از اينجا و آنجا 
سرك می کشند نداريم. در شرايطی که فمينيست  ها شجاعانه به نبرد در همه 
جبهه  ها و منجمله در جبهه مبارزه با دولت ادامه می دهند، نمی توان از وسوسه 
خطر وابستگی به )و تاثير پذيرفتن از( دولت  های تثبيت شده ر هايی يافت؛ و 
اين وسوسه مادام که ترتيب طرح و بحث حقوق بشر در دست دولت  هاست 

ادامه دارد.
به  به همين سياق، ما می بايد طنين واژه »فرهنگ« را در کليه سطوح جامعه 
از  متفاوت  به درجات  نبريم که گروه  های مختلف  ياد  از  و  سنجش گيريم 
مشارکت فرهنگی دست يافته اند و اين مشارکت نيز در زمينه های گوناگونی 
بروز می کند. آن زمان که گروهی از زنان يا زنی به صفت فردی از فرهنگ 
سخن می گويد، ما نبايد از اين امر غافل باشيم که هيچ گاه تصور همه پسندی 
اثر گذاشته  او  نيست و جا و مقام آن سخنگو در سخن  از فرهنگ در کار 
با  ربط  در  را  فرهنگی  داليل  به  معافيت  خواست  در  هرگونه  بايد  ما  است. 
جوهر طبقاتی و قوميت و نژاد و جنسيت و سن و ساير وجوه آن، مورد مداقه 
قرار دهيم؛ با دقت و توجه، به تعاريف شداد و غالظ آن چيزی که فرهنگ 
می نامندش گوش فرا دهيم، و با علم به اين که اين تعاريف در دنيايی شکل 
است،  بسط  و  رشد  حال  در  مدام  پيچيدگی هايش  و  تفاوت ها  که  می گيرد 
 Nira Flaya و Yural Davis .اين تعاريف را بدون واهمه به نقد بکشيم
Anthia در يادداشت  های هشدار دهنده خود فی المثل ما را متوجه اين امر 
ذی مدخل  را  مردان  منحصرا  نمی توان  زنان،  مبتالبه  مسايل  در  که  می کنند 
دانست: »فی المثل در جهان تجربی، آشکار است که خود زنان در سرکوب 
و استثمار زنان ساير گروه  ها و طبقات اجتماعی مشارکت دارند« )آنتياس و 

يورال ديويس، ۱989. 2(
بهره گيرنده  منحصرا  نه  و  قربانی  منحصرا  نه  زنان  که  آنجا  از  تقدير،  هر  به 
به دفاعيات  سياسيات فرهنگی اند، شناخت چگونگی دسترسی محدود آنان 
زمينه های  تا  می کند  کمک  ما  به  فرهنگی  رفتار های  عرصه  در  همگانی 
دامنه  گرچه  کنيم.  بررسی  را  فرهنگ بنياد  گسترده تر  توجيهات  پيدايش 
آميختگی زنان با شکل بندی و تسجيل فرهنگی نه کمتر )که قطعا بسيار بيشتر( 
در  فرهنگ  در  زنان  مورد  در  گفتار  اما  است،  اجتماعی  گروه  های  ساير  از 
عرصه بين المللی هنوز تا حد زيادی در انحصار ديگری است ] يعنی آن جنس 

ديگر است و زنان کمتر در اين مباحثه شرکت دارند.[
ادامه دارد
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وضع رقت بار بی جاشدگان 
در والیت بلخ

عبدالقادر پدر نوجوان 17 ساله ای که در اثر سرما جان 
خود را از دست داده است می گوید: »ساعت ده شب بود 
که پسرم دچار مریضی شد، با آن که تالش زیادی کردم 

که او را به شفاخانه و یا به کلینیک انتقال دهم، اما نبود 
سرک و نبود کلینیک باعث شد که فرزندم در مقابل 

چشمانم جان دهد.«

گلناز مجازات می شود
و به متجاوز پاداش می دهند!

 جمشید رادفر ـ مزارشریف  نورجهان اکبر
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در فلم مستند »عدالت«، گلناز یک دختر ۲۱ ساله درباره این 
حرف می زند که چطور شوهر یکی از اقوام نزدیکش، بعد 
این  از  او  تجاوز کرد.   او  به  و دهنش،  پا  و  بستن دست  از 
تجاوز هولناک حمل می گیرد و واقعه را به پولیس گزارش 
در  شجاعتش  خاطر  به  او  از  این که  جای  به  ولی  می دهد، 
را  عدالت  و  قانون  و  کنند  قدردانی  امر  این  گزارش دهی 
به  و  می کنند  محکوم  حبس  سال   ۱۲ به  را  او  کنند،  عملی 
زندان می اندازند. محکومیت او به این دلیل صورت می گیرد 
که خانواده متجاوز به قاضی و وکیل پول می دهند. این حکم 
از  بعد  گلناز  می یابد در صورتی که  ۳ سال کاهش  به  بعدا 
به  ازدواج کند. محکمه  متجاوز خود  با  زندان،  ختم جزای 
تجاوز  گلناز  باالی  که  می کند  فیصله  غیرعادالنه  صورت 

صورت نگرفته بلکه او در زنا سهم گرفته است. 
فراهم  را  مستند  این  ساختن  زمینه  اول  در  اروپا  اتحادیه 
می کند اما بعدا به بهانه جلوگیری از به خطر انداختن امنیت 
افرادی که در فلم حضور یافته بودند، نمایش آن فلم را منع 
می کند. ضمنا یکی از کارکنان رسمی این اتحادیه با ارسال 
که  می نماید  پیشنهاد  فلم سازان  به  الکترونیکی  پست  یک 
با  دیپلوماتیک شان  ارتباطات  به  فلم  این  انتشار  دارد  امکان 

سیستم قضایی افغانستان  خدشه وارد نماید. 
نیاز به شکستن سکوت خویش  با درک  در این فلم، گلناز 
می گوید: »من از نشر این فلم از طریق شبکه های تلویزیونی 
ببیند.  را  فلم  این  افغانستان  خوشحالم. من می خواهم دولت 
من می خواهم تمام مردم افغانستان این فلم را ببینند.« مامورین 
سیستم قضایی افغانستان حق گلناز به عدالت را نقض کردند 
و اتحادیه اروپا امید آگاه شدن مردم از مشکالت او را نیز از 

او گرفت. 
بازهم  فعاالن  ولی  ماند،  باز  نشر  از  مستند  فلم  این  چه  اگر 
این مورد را دنبال کردند. یک درخواست که توسط فعاالن 
تهیه شده بود در مدت یک هفته توسط ۵۰۰۰ نفر امضا شد. 
را  زندان  از  گلناز  انسان ها رهاشدن  این  همه  این طومار  در 
خواستار شده بودند. حامد کرزی رییس جمهور در نشستی 
با ماموران بلندرتبه قوه قضاییه افغانستان، قضیه گلناز را مورد 
با برگزاری این نشست امید می رفت  بحث قرار داد. گرچه 
تا گلناز آزاد و امنیت او نیز تامین شود، اما نتیجه این دیدار 

ناامید کننده بود. 
رییس جمهور کرزی گلناز را از زندانی شدن به خاطر تجاوز 
تحقیر  به خاطر  جرم،  کدام  مرتکب نشدن  به خاطر  جنسی، 
به  عدالت  برای  خود  صدا  کردن  باال  از  او  تهدیدشدن  و 
اصطالح عفو کرد و بعد از این نشست اعالم کرد که گلناز 
آزادی انتخاب را دارد که می خواهد به زندان بماند یا خیر. 
با این اعالمیه او غیرمستقیم به گلناز گفت که امن ترین جای 
برای او زندان خواهد بود و اگر او بخواهد که از زندان آزاد 
به عالوه،  است.  او  به دوش خود  مسوولیت عواقب آن  شود 
مالقات  را  گلناز  تا  خواست  عدلیه  وزیر  از  جمهور  رییس 
کرده و به او پیشنهاد نماید تا او با متجاوز خود ازدواج کند 
و دختر خود را هویت قانونی بدهد. این در حالی است که 
گلناز از خانواده و بستگان شخص متجاوز سخت در هراس 
به  تهدید  را  دخترش  و  گلناز  متجاوز،  شخص  خانم  است. 
نیز گفته  است که  مرگ کرده است و خانواده  این شخص 
آنها،  آبروریزی  به خاطر  هیچ وقت،  را،  دخترش  و  گلناز 
نخواهند بخشید. اگر چه این بخشی از تصمیم رسمی دولتی 
نیست و دولت ادعا دارد که به گلناز حق انتخاب بیشتر داده 
اما در حقیقت از طریق ترتیبات توسط شخص رییس  شده 
جمهور به گلناز فقط دو گزینه پیشنهاد شده است. او یا باید 
با دختر خود در زندان  یا  و  ازدواج کند  متجاوز  با شخص 
بماند. گرچه در آزادی گلناز از زندان ازدواج او به متجاوز 
و  فشار رییس جمهور، وزیر عدلیه  اما  بود،  نشده  گنجانیده 
عفو  شرایط  از  غیررسمی جزو  طور  به  آن شخص  خانواده 

شد.
نگهداشتن  به  متجاوز   از طرف خانواده   ازحد  بیش  فشار  با 
آبرو و عزت این خانواده  و وزیر عدلیه افغانستان گلناز قبول 
کرد تا با این شخص ازدواج نماید اما سوال مهم این است 
بوده  گلناز  خود  تصمیم  و  انتخاب  پیشنهاد،  این  چقدر  که 
برادر  به  است. خانواده  شخص متجاوز  حتی دختر خود را 
گلناز داده است تا مطمین شوند که گلناز با پسر آنها ازدواج 
کرده و به خانه آنها بیاید. ما باید در باره خواهر متجاوز نیز 
فکر کنیم. رسم و رواج »بد دادن« در افغانستان باید متوقف 
شود. خواهر متجاوز گناهی ندارد و جرمی را ارتکاب نشده 

است، ولی قربانی جرم برادرش می شود.
 اگر دختر گلناز هویت قانونی از خود نداشته باشد، او هیچ 
وقت نمی تواند تذکره افغانی بگیرد به خاطری که در گرفتن 

ولسوالي  در  جاده ها  بندش  و  شدید  برف باري هاي 
دهدادي والیت بلخ، تاثیر بدی را روی بی جاشدگان 
کوه البرز که به این ولسوالی پناه گزین شده اند، به جا 
گرفته  را  خانواده ها  این  فرزند  دو  جان  و  گذاشته 

است.
48۰ خانواده کوه البرز ولسوالي چمتال، از اثر ناامني 
و خشک سالي هاي اخیر، از خانه های شان بیرون شده 
و به ولسوالي دهدادي پناه آورده اند. این خانواده ها 
مسووالن  بی توجهی  از  و  دارند  رقت باری  وضع 

دولتی شکایت می کنند.
بي جاشدگان،  به  دولت  بی توجهی  مي گویند  آنان 
سرماي زودرس زمستان، بندش جاده ها و نبود مراکز 
صحي باعث شده است تا در جریان برف باري هاي 
نوجوان  یک  و  ماهه   ۳ کودک  یک  آنان  شدید، 

هفده ساله شان را از دست دهند.
این بي جاشدگان مدعي اند که در فصل سرما، هیچ 
آنها  به  جهانی  جامعه  و  دولت  سوی  از  توجهی 
صورت نگرفته است و همچنین تا حال هیچ کمک 

از هیچ نهادی به آنها نرسیده است.
آنها تاکید می کنند که اگر دولت به مشکل های آنان 
آنها  کودکان  از  زیادی  تعداد  نکند،  جدی  توجه 

هالک خواهند شد. 
سرما  اثر  در  که  ساله ای   ۱7 نوجوان  پدر  عبدالقادر 
جان خود را از دست داده است می گوید: »ساعت ده 
شب بود که پسرم دچار مریضی شد، با آن که تالش 
کلینیک  به  یا  و  شفاخانه  به  را  او  که  کردم  زیادی 
انتقال دهم، اما نبود سرک و نبود کلینیک باعث شد 

که فرزندم در مقابل چشمانم جان دهد.«
داد:  ادامه  بود،  جاری  اشک  چشمانش  از  که  وی 
»اگر سرک ما درست می بود و کلینیک در نزدیکی 

ما قرار می داشت، این حادثه هرگز رخ نمی داد.«
بی جاشدگان  این  از  دیگر  یک تن  محمدگل 
می گوید: »مدت شش ماه می شود که از اثر ناامنی ها 
مجبور به ترک خانه و منازل خود شدیم و به این جا 
نکرده   ما  به  توجهی  هیچ  دولت  اما  شدیم،  پناهنده 

است.«
غالم محمد، پدر کودک سه ماهه ای که از اثر سردی 
ما  به  دولت  »اگر  می گوید:  است،  باخته  جان  هوا 
تمام  هوا  حد  از  بیش  سردی  باشد،  نداشته  توجه 

خانواده های ما را از بین خواهد برد.«
در  آنها  همه  که  گفت  مسووالن،  از  انتقاد  با  وی، 
خانه های گرم زندگی می کنند و دیگران را از آیینه 
خود می نگرند و یا این که اگر یک دو نفر بمیرد به 

آنها تفاوتی ندارد.
از بغض پر بود، پس  این پدر داغ دیده که گلویش 
از یک دقیقه سکوت، دوباره به حرف آمد و گفت: 

تذکره، هویت و تذکره پدر یک امر ضروری می باشد. دختر 
گلناز توسط جامعه طرد خواهد شد. از این رو، او هیچ وقت 
این که  یا  بگیرد  دیپلوم  برود، تحصیل کند،  نمی تواند مکتب 
به صورت قانونی در ارگان های دولتی و یا غیردولتی فعالیت 
داشته باشد. ولی شناخت قانونی او به مادرش سودای بزرگ و 
امری سنگین می باشد. گلناز در صورت ازدواج با آن شخص 
درکنار مردی خواهد بود که به او تجاوز کرده، او را تهدید 
بگوید  چیزی  کسی  به  تجاوز  مورد  در  اگر  که  است  کرده 
کشته خواهد شد؛ شخصی که باعث شد او به زندان برود. این 
به  از آزاد شدن کشته نشود.  بعد  در صورتی است که گلناز 
هرحال، شخص متجاوز  آزاد است و با خانواده  خود آزادانه 
زندگی می کند، و جنایات او بدون مجازات باقی خواهد ماند. 
اما، اگر گلناز با این شخص ازدواج نماید در اصل به شخص 

متجاوز برای تجاوز جنسی به یک زن پاداش داده اند.
داستان گلناز به مشکالت موجود در سیستم قضایی ما اشاره 
گلناز  به حبس  منجر  اداری که  فساد  به  آن  می نماید؛ شروع 
شد و ختم آن به ازدواج او با مردی که باالی او تجاوز جنسی 
از  افغانستان  دولت  نبودن  بهتر  نمونه های  همه  است.  کرده 
است.  بود،  داده  را  عایشه  بینی  بریدن  امر  قبیله ای که  دادگاه 
اگر چه گلناز بینی و گوش خود را از دست نخواهد داد اما 
به خانه شوهر  او  به قتل نرسیدن  آزادی خود را )در صورت 
کرده  جنسی  تجاوز  او  به  که  شخصی  به  ازدواج  با  آینده( 
قتل  به  را  او  اگر  داد.  خواهد  دست  از  همیشه  برای  است، 
برسانند، قضیه او مانند سایر قضایا مثال کشته شدن شاعر نادیه 
انجمن و صدها زن دیگر که به بهانه های مبهم و پوچی به قتل 
به  نیز  را  او  قتل  مسوولیت  و  رفت،  خواهد  یاد  از  رسیده اند 
دوش خودش خواهند انداخت؛ به خاطری که به او گفته بودند 
بود. جای شک  برایش زندان خواهد  که محفوظ ترین جای 
بسیار کم است که شخصی که به او قبل از این تجاوز کرده 
است، بعد از ازدواج به او تجاوز نخواهد کرد. از این گذشته 

کی می داند که دختر او از این مرد محفوظ خواهد ماند؟
دارد؛  وجود  بی عدالتی  این  برای  نیز  دیگری  راه حل های 
آن  از  عدلیه  وزیر  و  جمهور  رییس  ظاهرا  که  راه  حل هایی 
که  دارد  وجود  امن«  »خانه  چندین  کابل  در  ندارند.  آگاهی 
در تناقض با دروغ ها و شایعاتی که در مورد آنها پخش شده، 
جای امنی را در اختیار زنانی مثل گلناز قرار می دهد. یکی از 
این خانه های امن قبال برای گلناز انتخاب شده بود تا در آنجا 
با دخترش زندگی نماید. بطور مثال صابره دختر خانم ۱8 ساله 
مرد  یک  با  اجباری  ازدواج  به خاطر  خانه  از  فرار  از  بعد  که 
می نماید.  زندگی  در کابل  امن  ساله، در یک خانه  خشن۵۲ 
صدها زن دیگر که امثال صابره می باشند، در سراسر افغانستان 
می آموزند.  سواد  و  می کنند  زندگی  امن ضمن  خانه های  در 
آنها به آرامی در حال وارد شدن دوباره به جامعه ـ با درنظر 
انتقاد و یا  داشت ثبات اقتصادی ـ می باشند. خانه های امن از 
عیب خالی نیست، اما بدون شک جای بهتری از خانه متجاوز 
است! گلناز می توانست به جای آن دو گزینه ـ بودن در زندان 
و یا ازدواج با متجاوز ـ این راه حل را انتخاب نماید. اگر به 
به فکر رییس جمهور  امن  از خانه های  دلیلی، هیچ کدام  هر 
محفوظ تر از خانه متجاوز او نیست، جناب رییس جمهور به 
راحتی می توانست گلناز را به عنوان پناهنده به کشوری دیگر 

بفرستد تا آینده او و دخترش محفوظ باشد.
نتیجه گیری کلی از قضیه گلناز این است که اگر او با متجاوز 
ازدواج کند، به عالوه این که امنیت و آزادی او از بین خواهد 
رفت، قضیه او مجددا این طرز تفکر عقب مانده و زن ستیز را 
متجاوز  با  قربانی  ازدواج  تجاوز،  حل  راه  که  می کند  تقویه 
راه حل،  اصطالح  به  این،  از  جمهور  رییس  حمایت  و  است 
این پروسه را برحق و عادالنه جلوه خواهد داد. عالوه بر آن، 
اگر گلناز به عقد متجاوز خود درآید، این اعتقاد غلط را که 
ترویج  جامعه  در  نیست،  زن  کرامت  و  نقض حقوق  تجاوز، 
می کند و باالخره به این بن بست می رسیم که دیگر متجاوزین 
زن  یک  آن  به  تجاوز  خاطر  به  بلکه  شد  نخواهند  مجازات 

جایزه داده خواهد شد!
با  ازدواج  به  مجبور  بهتر،  گزینه  نداشتن  به سبب  گلناز،  اگر 
او سنجیده نشود،  برای  متجاوز خود شود و راه حل دیگری 
ناقضین  و  جنسی  متجاوزین  تمام  برای  واضح  پیام  یک  این 
که:  است  این  واضح  پیام  می باشد.  افغانستان  در  بشر  حقوق 
که  می دهد  اطمینان  شما  به  ناکارآمد  محاکمه  کنید.  »تجاوز 
بعد از حامله کردن و به زندان انداختن آن زن شما می توانید 
با او ازدواج کنید. این همچنان باعث می شود که از مصرف 

ازدواج شما جلوگیری شود!«

هیچ گوش  زیرا  ندارم،  دولت  از  توقعی  هیچ  »دیگر 
شنوایی وجود ندارد.«

یک  که  است  شش ماه  از  »بیش  کرد:  تصریح  وی 
بدون  و  آمده اند  این جا  به  ما  قریه  مردم  زیاد  تعداد 
کدام سرپناه به سر می برند، با آن که ما بارها به ریاست 
عودت مهاجران رفتیم، ولی کسی صدای مردم غریب 

را نمی شنود.«
از سویی هم بازمحمد نماینده مهاجران کوه البرز در 
خانواده   ۵۰۰ به  »نزدیک  می گوید:  دهدادی،  نوآباد 
فراری  چمتال  ولسوالی  البرز  قریه  از  ناامنی ها  اثر  از 
شدیم، اما از آن جمله تنها برای ۱6۰ خانواده، کمک 
سوی  از  و  مهاجران  عودت  ریاست  طریق  از  نسبی 
بسنده  آنهم  که  است  گرفته  صورت  خارجی  دفاتر 

نیست.«
وی افزود برای یک خانواده 6 و یا 8 نفری، دو کمپل 
کفایت  هیچ صورت  به  که  است  شده  گرفته  نظر  در 

نمی کند.
مواد  به  ضرورت  اشد  ما،  »مردم  کرد:  اضافه  وی 
ـ  گرم کننده  و  سوخت  مواد  به خصوص  ـ  زمستانی 
به حالت آنها نکند،  دارند و اگر دولت توجه جدی 
خواهد  بی جاشد گان  این  دامن گیر  بزرگ  فاجعه ای 

شد.«
مقام ها در ریاست عودت مهاجران نیز تایید می کنند 
خیلی  دهدادی  ولسوالی  در  مهاجران  وضعیت  که 
به آنها شده  ناچیزی  اکنون کمک  تا  خراب است و 

است.
مهاجرین  رییس  قادري  عبدالصبور  همین حال،  در 
براي  »تنها  مي گوید:  بلخ  والیت  عودت کنندگان  و 
۱6۰ خانواده این بي جاشدگان کمک هاي تابستاني از 
سوي سازمان مهاجرت بین المللي و دفاتر کمک رسان 
ـ آن هم سه ماه قبل ـ صورت گرفته که بسنده نیست.«

نوع  هیچ  هنوز  تا  آنها  که  است  مدعي  همچنین  وي 
هیچ  از سوي  بي جاشدگان  براي  را  زمستاني  کمکي 

نهاد دولتي و خارجي دریافت نکرده اند.
همچو  با  مقابله  براي  کافي  بودجه  نبود  که  او گفت 
و  مهاجرین  وزارت  در  امکانات  نبود  و  موارد 
عودت کنندگان، باعث شده است تا آنها کمک هاي 
داده  قرار  بی جاشدگان  این  دسترس  در  را  عاجل 

نتوانند. 
گفتني است که حدود ۲۰۰۰ خانواده از ولسوالي هاي 
در  بلخ،  والیت  شولگره  و  چهاربولک  چمتال، 
از  ناامني  و  خشک سالي  اثر  از  اخیر،  یک سال 
دهدادي  ولسوالي هاي  در  و  شده   بي جا  مناطق شان 
اما  شده اند،  جا گزین   مزارشریف  شهر  حومه هاي  و 
تا هنوز هیچ نوع کمک بسنده براي آنها از سوي هیچ 

نهادي صورت نگرفته است.

ACKU
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مسلح  نيروهای  صفوف  در  ضعف  بر  مبنی  انتقادهايی  آن که  با 
افغانستان وجود دارد و گفته می شود که اين نيروها با اسلحه الزم 
فوگ  اندراس  آقای  اما  نيستند،  مجهز  شورشيان  با  مبارزه  برای 
و  کرد  اشاره  افغان  نيروهای  توانايی  بر  ناتو  دبيرکل  راسموسن 
نظامی  عمليات  افغانستان  امنيتی  نيروهای  اواخر،  اين  »در  گفت: 
تقويت  نشان دهنده  کار  اين  داده اند.  انجام  تنهايی  به  را  زيادی 
اين نيروها است. ما می بينيم که نيروهای امنيتی افغانستان هر روز 

قوی تر می شوند و شورشيان ضعيف تر.«
طول  در  و  انتقال  روند  جريان  در  راسموسن،  آقای  گفته  به 
سال های آينده نيروهای آيساف در افغانستان تمرکز شان را از نبرد 
با شورشيان به آموزش نيروهای افغان تغيير جهت می دهند. آقای 
اين  که  داشت  اظهار  انتقال،  روند  اهميت  بر  اشاره  با  راسموسن 

مسووليت بايد با تعهد و مسووالنه صورت بگيرد.
می  ماه  در  که  ناتو  سران  کنفرانس  به  همچنان  راسموسن  آقای 
امريکا  متحده  اياالت  شيکاگوی  شهر  در  ميالدی   2012  سال 
برگزار می شود، اشاره کرد و گفت که اين نشست برای افغانستان 
»ما در کنفرانس  به گفته آقای راسموسن:  بود.  اهميت خواهد  با 
نظامی  نيروهای  به  کمک ها  نحوه  روی  تا  می خواهيم  شيکاگو 
افغان صحبت کنيم. اين تعهد آيساف است که افغانستان را کمک 
اما  می يابد،  پايان  افغانستان  در  آيساف  نبرد  او،  گفته  به  کند.« 

کمک آيساف به افغانستان نه.
نگرانی ها در مورد افزايش خشونت ها و تنش های داخلی پس از 
راسمون  آقای  گفته  به  اما  دارد،  وجود  آيساف  نيروهای  خروج 
تضمين شده  به صورت  نگرانی ها  اين  به  که  است  آن  بر  آيساف 
ما  که  را  »تضمينی  گفت:  راسموسن  آقای  کند.  ارايه  پاسخ 
می توانيم به افغانستان بدهيم اين است که پس از خروج نيروهای 
امنيتی آيساف از افغانستان، خالی امنيتی به جا نخواهيم گذاشت. 

اين تضمين بزرگی است که ما می توانيم به افغانستان بدهيم.« 
جانان موسی زی سخنگوی وزارت خارجه نيز که در اين نشست 
حاضر بود، به 8صبح گفت: »جلسه امروزی وزرای خارجه ناتو 
امنيتی  نيروهای  درازمدت  تمويل  به  را  ناتو  کشورهای  تعهد 
تاکيد  مورد  به وضاحت  تا 2024  بين سال های 2015  افغانستان 
نشست  برگزاری  تا  آينده  ماه های  در  ناتو  و  افغانستان  داد.  قرار 
شيکاگو  شهر  در  ميالدی   2012 سال  اواسط  در  که  ناتو  سران 
تجهيز،  نيازمندی های  مشخص  پالن  روی  می شود،  برگزار 
تحول  دهه  جريان  در  افغان  امنيتی  نيروهای  تمويل  و  آموزش 
کار  مشترکا   2024 تا   2015 سال های  طی  در  يعنی  افغانستان 

خواهند کرد.«
گفته می شود که ناتو بر آن است تا در جريان ده سال پس از سال 
2014، هزينه نيروهای مسلح افغانستان را تا زمانی که افغانستان به 

خودکفايی برسد، فراهم سازد. 

ناتو دارای 28 کشور عضو است، اما آيساف شامل 49 کشور 
در  افغانستان  مسلح  نيروهای  از  حمايت  وعده  می باشد.  عضو 

نشست وزيران خارجه آيساف مطرح شد.
نيز در  با اين حال، خانم هيالری کلينتون وزير خارجه امريکا 
پايان نشست وزيران خارجه ناتو در يک نشست خبری از ادامه 
کمک ها به افغانستان صحبت کرد. خانم کلينتون گفت که ما و 
جهانيان پيام های روشنی را به افغانستان فرستاديم. پيام های ما در 
جلسه بن و در پی آن پيام های ما در جلسه وزيران خارجه ناتو بر 
همکاری با افغانستان تاکيد داشت. به گفته خانم کلينتون: »ما در 
اين نشست روی حمايت ها به نيروهای افغان فراتر از سال 2014 
صحبت کرديم. ما اميدواريم تا سران ناتو در کنفرانس شيکاگو 
همکاری های مالی قابل مالحظه ای را در درازمدت به نيروهای 

امنيتی افغان فراهم بسازند.«
به جنگ  پايان بخشيدن  بر اهميت نقش روسيه در  خانم کلينتون 
نقش  موضوع  نشست  اين  در  که  گفت  و  کرد  اشاره  افغانستان 
نيز  با وزير خارجه روسيه  افغانستان  را در قضيه  اهميت روسيه  با 
ناتو-روسيه،  شورای  نشست  در  حال،  اين  با  است.  کرده  مطرح 
تقابل جدی ميان ديدگاه های ناتو و روسيه در مورد مسايلی چون 
ناتو در  نقش  و  متحده  اياالت  احراز سپر موشکی  برای  پايگاه ها 
عمليات نظامی در ليبيا وجود داشت. پس از اجالس شورای ناتو-

و  شد  ظاهر  خبری  نشست  يک  در  روسيه  خارجه  وزير  روسيه، 
از اختالف نظرهای بزرگ ميان روسيه با ناتو سخن گفت. وزير 
خارجه روسيه نقش ناتو در ليبيا را نقشی توصيف کرد که منجر 
به خونريزی شد. به قول سرگی الوروف وزير خارجه روسيه ناتو 
نيست  روشن  است.  کرده  حمايت  شورشيان  از  ليبيا  عمليات  در 
ناتو،  و  روسيه  ميان  شديد  نظرهای  اختالف  چنين  وجود  با  که 
همکاری روسيه در آوردن ثبات در افغانستان چقدر از زير سايه 

اين اختالفات به دور قرار خواهد گرفت.
واکنش خانم کلينتون، اما، در برابر پرسشی مبنی بر دست داشتن 
آوردن  و  افغانستان  در  اخير  خونين  حوادث  در  جنگوی  لشکر 
اين گروه های تروريستی،  از  برای قطع حمايت  پاکستان  بر  فشار 
زياد روشن نبود. خانم کلينتون در اين مورد گفت: »ما به رهبران 
با  مبارزه  مورد  در  را  مان  مشترک  همکاری  اهميت  پاکستان 
گروه های تروريستی خاطر نشان ساخته ايم. بهترين راه برای مبارزه 
با تروريستان اين است که افغانستان، پاکستان و نيروهای آيساف با 

هم به صورت مشترک کار کنند.«
در  قندهار  و  شريف  مزار  کابل،  شهرهای  در  اخير  حمالت  در 
مراسم عاشورا، بيش از دوصد تن از افغان ها کشته و زخمی شدند. 
مسووليت اين حمله را لشکر جنگوی که در پاکستان مقر دارد، به 

عهده گرفته است.

فشارهای  افزايش  پی  در 
دليل  به  ايران،  بر  بين المللی 
کشور،  اين  هسته ای  برنامه 
تحريم های  نيز  جاپان  دولت 

تازه ای عليه ايران وضع کرد.
روز  جلسه  در  جاپان  کابينه 
بيش  نام  که  کرد  اعالم  جمعه، 
را  ايرانی  گروه  و  فرد   100 از 
به ليست سياه خود اضافه کرده 

است.
و  افراد  شمار  ترتيب  اين  به 

اموال  که  جاپان  تحريم  مورد  ايرانی  شرکت های 
آنها در اين کشور مسدود می شود، به بيش از 300 

مورد رسيد.
دولت جاپان همچنين با ممنوع کردن ارتباط مالی با 
سه بانک ديگر ايرانی، شمار بانک های تحريم شده 

ايرانی را به 20 بانک رساند.
ايران  انرژی  بخش  شامل  جاپان  تازه  تحريم های 

نخواهد شد.
اين  که  داد  هشدار  جاپان  تجارت  و  اقتصاد  وزير 
صادرات  توقف  هرگونه  به  نسبت  بايد  کشور 
چهارمين  ايران  کند.  برخورد  احتياط  با  خام  نفت 

تامين کننده نفت جاپان است.
تازه  سرمايه گذاری های  که  گفت  همچنين  جاپان 
در صنعت نفت و گاز ايران را تعليق خواهد کرد. 
جاپان بعد از چين و هند سومين واردکننده بزرگ 

نفت خام از ايران است.

 106 شامل  ايران  عليه  جاپان  تازه  تحريم های 
ايرانی  بانک  سه  و  فرد  يک  سازمان،  و  شرکت 
می شود. با اضافه شدن تحريم های تازه، در مجموع 
267 شرکت، 66 فرد و 20 بانک ايرانی در فهرست 

تحريم های جاپان قرار گرفتند.
مديرکل  آمانو،  يوکيا  اخير  انتشار گزارش  پی  در 
آژانس بين المللی انرژی اتومی که برای نخستين بار 
برنامه  نظامی  احتمالی  جنبه های  از  جزيياتی  شامل 
تحريم ها  تشديد  از  تازه ای  موج  بود،  ايران  اتومی 

عليه ايران آغاز شد.
بر دولت  فشار  افزايش  منظور  به  نيز  اروپا  اتحاديه 
هفته  آژانس  با  شفاف تر  همکاری  برای  ايران 
ايران  عليه  سخت گيرانه تری  تحريم های  گذشته، 
وضع کرد و تهديد کرد که در مرحله بعد ممکن 

است به تحريم خريد نفت ايران رو بياورد.
تسليحات  به  دستيابی  برای  تالش  همواره  ايران 

هسته ای را رد کرده است.

از  پس  روز  يک 
نامزدهای  شديد  انتقادهای 
انتخابات  جمهوري خواه 
  2012 سال  رياست جمهوری 
اوباما،  باراک  سياست های  از 
در  امريکا  جمهور  رييس 
آقای  اسراييل،  و  ايران   قبال 
دفاع  با  پنج شنبه  روز  اوباما  
از سياست های دولت خود در 
دولتش  که  گفت  ايران  قبال 
شديدترين تحريم ها را تاکنون 

عليه تهران اعمال کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، 

باراک اوباما که با خبرنگاران صحبت می کرد، 
به ياد  گفت: »من فکر می کنم بسيار مهم است 
داشته باشيد، به خصوص با توجه به برخی از سر 
اين  و صدای سياسی که دربيرون وجود دارد، 
دولت  )امريکا( تاکنون به صورت سيستماتيک 
کرده  تحميل  ايران  بر  را  تحريم ها  شديدترين 

است.«
وارد  وی  که  زمانی  کرد،  اضافه  اوباما  باراک 
چگونگی  سر  بر  جهانی  جامعه  شد  سفيد  کاخ 
اختالف  دچار  ايران  هسته ای  برنامه  با  برخورد 

بود و ايران برنامه خود را به پيش می برد.
ايران  »امروز،  گفت:  امريکا  جمهور  رييس 
يک پارچه  و  متحد  جهان  و  است  شده  منزوی 
تاکنون  که  تحريم هايی  شديدترين  و  است 
اعمال  کشور  اين  عليه  کرده،  تجربه  ايران 

نيز  ايران  داخل  در  )تحريم ها(  اين  و  می شود 
موثر بوده اند.«

حزب  نامزدهای  اخير  هفته های  طی 
انتخابات رياست جمهوری   جمهوري خواه برای 
باراک  از سياست های  به شدت  در سال 2012 
اوباما در قبال ايران انتقاد کرده و می گويند وی 
نکرده  اتخاذ  را  قاطعی  ايران رويکرد  برابر   در 

است.
تاکيد کرده  بارديگر روزپنجشنبه  اوباما  باراک 
ايران بر روی  قبال  است که همه »گزينه ها« در 
گفت:  امريکا  جمهور  رييس  دارد.  قرار  ميز 

»ايران می داند که يک انتخاب دارد.«
رييس جمهور امريکا اضافه کرد که راه خروج 
تعهدات  به  عمل  بين المللی،  انزوای  از  ايران 
بين المللی و همچنين توقف فعاليت های مربوط 

به ساخت جنگ افزار هسته ای است.

کنفرانس شیکاگو: 
امیدی بزرگ برای تامین هزینه های نیروهای مسلح افغانستان

ادامه از صفحه 1

جاپان بیش از 1۰۰ شرکت ايرانی را تحريم کرد

اوباما از سیاست های دولت امريکا در قبال ايران دفاع کرد 
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شمار قربانیان آتش سوزی در 
هند به ۷۳ نفر رسید

 

در  آتش سوزی  قربانیان  شمار  گزارش ها،  براساس 
به دست کم ۷۳  هند  در شرق  در کلکته  شفاخانه ای 
تن رسیده است. سه نفر از آنان از کارکنان شفاخانه 

بودند.
روز جمعه  بامداد  سه  ساعت  در حدود  آتش سوزی 

هنگامی آغاز شد که بیشتر بیماران درخواب بودند.
به گفته مقام های پولیس، به دنبال شروع آتش سوزی 
از زیرزمین این شفاخانه دودی غلیظ به طبقات دیگر 

این ساختمان سرایت کرد.
تحقیقات در مورد دالیل آتش سوزی جریان دارد.

میان  در  بیمار   ۴۰ کم  دست  که  می شود  گزارش 
شعله های آتش در شفاخانه »امری« در بخش جنوبی 
پنج  برای  باشند. موتر های آتشنشانی  شهر گیر مانده 

ساعت مشغول نبرد برای اطفای حریق بودند.
امدادگران سعی دارند به طبقات باالیی این شفاخانه 

پنج طبقه در محله داکوریا برسند.
به  غربی  بنگال  شهری  توسعه  وزیر  حکیم  فرهاد 
اثر دود خفه شده اند.  »بیماران در  خبرنگاران گفت: 

بسیاری جان خود را از دست داده اند.«
شماری از بیماران نجات یافته اند و به سایر شفاخانه ها 
خبرگزاری  به  باتاچاریا  گوپال  شده اند.  داده  انتقال 
آن  در  شفاخانه ای  به  را  بیمار   ۵۰ »ما  گفت:  فرانسه 
حاضر  حال  در  اوضاع  کرده ایم.  منتقل  مجاورت 
در  آتش  که  گفت  حکیم  آقای  است.«  ناگوار 
زیرزمین شفاخانه شروع شد. مواد قابل اشتعال در آنجا 

نگاهداری می شد.
شفاخانه خصوصی  این  باالیی  طبقات  به  فورا  آتش 
انتقال  منتشر شد. تصاویر تلویزیونی بیماران در حال 
و بستگان مضطرب بیماران گیر مانده را نشان می داد. 

دود غلیظ از طبقات پایینی بیرون می زد.
بیدار  را  من  »حاضران  گفت:  نجات یافته  بیمار  یک 
کردند و از پله ها پایین کشیدند. شاهد ۱۰ تا ۱۵ بیمار 

در باالی پله ها بودم که سعی داشتند پایین بیایند.«

حمالت هوایی اسراییل به غزه 
یک کشته برجای گذاشت

نوار  به  به دنبال یک رشته حمله های هوایی اسراییل 
غزه، یک مرد فلسطینی کشته شده است و دست کم 

۱۰ نفر دیگر زخمی شده اند.
که  کرده اند  اعالم  غزه  درمانی  بخش  مسووالن 

کودکان نیز از جمله زخمیان این حمالت هستند.
اسراییل،  هوایی  نیروی  که  گفته اند  محلی  مقامات 
آموزشی  مرکز  یک  نزدیکی  در  را  ساختمان هایی 

شاخه نظامی حماس هدف قرار داده اند.
حماس کنترول غزه را در دست دارد. مقامات ارتش 

اسراییل هنوز انجام این دو حمله را تایید نکرده اند.
هوایی  حمله های  در  فلسطینی  دو  هم  پنج شنبه  روز 
کشته شدند. ارتش اسراییل گفته است که این دو مرد 

در حال برنامه ریزی برای حمله به اسراییل بودند.
فلسطینی  منابع خبری جنبش  پنج شنبه هم  صبح روز 
فتح اعالم کرده بودند که یکی از افراد کشته شده در 
فتح و  نظامی  ارشد شاخه  فرماندهان  از  این حمالت 

دیگری از فعاالن جنبش حماس بوده است.
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مسابقه مقاله نویسی
جمعیت افغانی سره میاشت جهت ارج گذاری به رضاکاران و رضاکاری در کشور در نظر دارد تا مسابقه مقاله نویسی را تحت عنوان )اهمیت 
رضاکاران و رضاکاری جمعیت افغانی سره میاشت در افغانستان( به راه اندازد از تمامی نویسنده گان و قلم بدستان عزیز تمنا داریم تا پیرامون 
عنوان فوق مقاالت شانرا به یکی از لسانهای پشتو و یا دری الی تاریخ 21 برج قوس سال روان تحت شرایط ذیل به جمعیت افغانی سره میاشت 

ارسال نمایند. به سه مقاله برتر جوایز نقدی و تقدیر نامه ها نیز توزیع میگردد.

1- مقاله باید در فونت 14 خط تایمز نیورومن تحریر و کمتر از ۳ صفحه نباشد.
2- مقاالت باید کمتر از یک هزارودوصد و بیشتر از یکهزاروپنجصد کلمه نباشد.

۳- مقاالت باید در فارمت word باشد.
لطفآ سافت کاپی مقاالت تانرا الی ساعت 4 بجه بعد از ظهر 21 قوس سال روان به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمائید.

communication@arcs.org.af
walid_akbar_84@yahoo.com
walidakbar.sarwary@arcs.org.af

جهت معلومات بیشتر به شماره های ذیل تماس حاصل فرمائید.
0۷۷۷۷15118
0۷۷۷۷15129

8صبح،  روزنامه  باز،  جامعه  موسسه 
شهر،  آرمان  بنیاد  فرانسه،  انستیتوت 
آژانس  سوم،  چشم  فوتوژورنالیزم  مرکز 
یوناما  سوئیس،  انکشافی  های  همکاری 
ها،  رسانه  از  حمایت  جهانی  سازمان  و 
صمیمانه از شما دعوت به حضور در این 

برنامه، می کنند.
مکان: انستیوت فرانسه

از ۱۰ الی ۱۵ دسمبر
هفته، شامل برنامه های زیر، خواهد بود:

شنبه 19 قوس، 
ساعت: 2 بعد از ظهر

روز افتتاحیه
نمایشگاه  افتتاح  سایت،  ویب  افتتاح   

عکس 
یک شنبه، 20 قوس، 
ساعت: 2 بعد ازظهر

گروه  از  کاری  گفتگو،  و  تئاتر  نمایش 
طاهره  کارگردانی  به  پاپیروس  تئاتر 
تئاتر،  دیپارتمنت  همکاری  با  هاشمی 

دانشگاه کابل
دوشنبه، 21 قوس، 
ساعت: ۳ بعد ازظهر

و  ادبیات  پیرامون  گفتگو  و  شعر  شب 
کاشانه  گان:  کننده  برگزار  بشر،  حقوق 

نویسندگان و موسسه جامعه باز
سه شنبه،22 قوس، 
ساعت:2 بعد از ظهر

نمایش فیلم هماهنگ کننده افغانستان در 
پشت صحنه به کارگردانی: آرون روکت 

بین  سازمان  کننده:  برگزار  گفتگو،  و 
المللی حمایت از رسانه ها

چهارشنبه،2۳ قوس، 
ساعت: 2 بعد ازظهر

با موضوع ده سال مطبوعات در  گفتمان 
افغانستان، 

برگزار کننده: بنیاد آرمان شهر
سخنرانان:

صدیق اهلل توحیدی، دیده بان رسانه ها
شاه حسین مرتضوی، روزنامه 8صبح

مستقل  کمیسیون  روحانی،  رضا  علی 
حقوق بشر افغانستان

صبرینا ثاقب، نماینده پیشین پارلمان
ملک شفیعی،  باشگاه سینمایی افغانستان

پنج شنبه، 24 قوس، 
ساعت: 2 بعد از ظهر

اختتامیه
 2۴ الی  از۱9  آموزشی:  های  کارگاه 
بالنشیت،  سورن  ساختمان  مکان:  قوس، 

انستیتوت فرانسه
۱- زنان و رسانه، خبرنگاران زن و امنیت 

برای زنان افغان در رسانه ها
در  مناطق  از  منازعات  دهی  گزارش   -2

حال جنگ
الرس  و  شریفی  اهلل  نجیب  استادان: 

اشمیت
برای اطالعات بیشتر در خصوص کارگاه 
های آموزشی، لطفا با آدرس زیر، تماس 

بگیرید:
iliass.alami@yahoo.com

هفته حقوق بشر- رسانه ها و آزادی بیان
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